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ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΒΡΕΣ 
ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΟΥ! 

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ — Κατευθυντήριες γραμμές

 ͭ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ;

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων αποτελεί μια πρωτοβου-
λία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία επιδιώκει να καταστήσει την επαγγελ-
ματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για ποιοτικές δεξιότητες και ποιοτικές 
θέσεις εργασίας ελκυστικότερες, μέσα από έναν συνδυασμό εκδηλώσεων 
που θα λάβουν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι που θα πάρουν μέρος στην εβδο-
μάδα θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν παραδείγματα αριστείας στην 
ΕΕΚ, καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών, επιτυχημένων προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν τις μαθητείες, μάθησης στον 
χώρο εργασίας, αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης, καθώς 
και βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης.

 ͭ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ; 

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων θα ξεκινήσει 
επίσημα με μια εναρκτήρια εκδήλωση στις Βρυξέλλες την 5η Δεκεμβρίου. 
Στις 9 Δεκεμβρίου, η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 
θα κλείσει με μια τελετή απονομής βραβείων στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα γίνουν ταυτόχρονα εκδηλώσεις 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και 
σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. 

Όλες οι επιτυχημένες εκδηλώσεις του 2016, οι οποίες οργανώνο-
νται σε ολόκληρη την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων όσων πραγμα-
τοποιηθούν πριν από αυτήν την εβδομάδα), θα προβληθούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστότοπους, αλλά και με δημοσιεύσεις, 
βίντεο και φόρουμ. 

 ͭ ΠΟΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ; 

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι ανοικτή 
για όλες τις οργανώσεις σε καθένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τα 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Νορβηγία, 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) και τις υποψήφιες χώρες.

Αν είστε εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής της ΕΕΚ, οργά-
νωση νέων ή εκπαιδευόμενων, φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, οργάνωση εκπαίδευσης ενηλίκων, εταιρεία, δημόσια ή 
ιδιωτική υπηρεσία απασχόλησης, ερευνητής, σύμβουλος επαγγελματι-
κού προσανατολισμού, σύλλογος γονέων, τοπική/περιφερειακή/εθνική 
αρχή, δεξαμενή σκέψης, εμπορικό επιμελητήριο, κοινωνικός εταίρος ή 
άλλη ομάδα με ενδιαφέρον στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση, ή αν εκπροσωπείτε οτιδήποτε από τα παραπάνω, μπορείτε να 
συνεισφέρετε στην ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων!
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 ͭ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ;

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων συνιστά μια 
μοναδική ευκαιρία να συνεργαστείτε με το σύνολο της κοινωνίας, 
ενισχύοντας την προβολή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης στην κοινότητά σας και στην Ευρώπη στο σύνολό της. Είναι μια 
ευκαιρία για τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη με παρεμφερείς στόχους 
να συνδεθούν και να συνεργαστούν σε μια συνδυασμένη προσπάθεια 
αξιοποίησης όλων των επιτυχιών σας. 

Μέσα από τη συμμετοχή σας, θα μπορέσετε:

 } να κάνετε χρήση της κοινής ονομασίας προϊόντων/υπηρεσιών με 
τη μοναδική οπτική ταυτότητα και φράση «Ευρωπαϊκή εβδομάδα 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 2016 — Βρες το ταλέντο σου!»·

 } να γίνετε μέρος ενός μεγάλου δικτύου ιδιωτών και οργανώσεων 
που προωθούν την ΕΕΚ·

 } να προβάλετε περισσότερο και να προκαλέσετε μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τη δουλειά σας στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, π.χ. μέσω φυλλαδίων, δημοσίευ-
σης παραδειγμάτων επιτυχίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  
εκστρατείας επικοινωνίας·

 } να εξασφαλίσετε την ευρεία προβολή της δουλειάς σας μέσω της 
προώθησης των εκδηλώσεών σας σε έναν διαδικτυακό χάρτη ο 
οποίος καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για ποιον λόγο προάγουμε την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ); 
Η ΕΕΚ προσφέρει στους ανθρώπους πρακτικές, εγκάρσιες δε-
ξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά 
εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα να τις μοιράζονται με την 
κοινωνία στο σύνολό της.

Οι νέοι, οι γονείς και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι παίρνουν κα-
θημερινά αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους. Η εκδήλωση 
ή η δραστηριότητά σας μπορεί να τους βοηθήσει να δουν τα 
οφέλη της επιλογής της ΕΕΚ. Είτε πρόκειται για τυπική εκπαί-
δευση για νέους, συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, προηγμένη 
τεχνική κατάρτιση, ανώτατη επαγγελματική εκπαίδευση ή για 
οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευση για ενήλικες που σχετίζεται 
με την απασχόληση, η συμμετοχή σας μπορεί να αναδείξει το 
ευρύ φάσμα επιλογών που υπάρχει διαθέσιμο σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. 

 ͭ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΤΕ;

Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις/δραστηριότητες που μπορούν να συμ-
βάλουν στην ενίσχυση της προβολής και να βελτιώσουν την ελκυστι-
κότητα των πρωτοβουλιών σας στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση. Εμπνευστείτε από τις ακόλουθες ιδέες και προτάσεις τις 
οποίες μπορείτε να οργανώσετε μόνοι σας ή σε συνεργασία με άλλους:

 } οργάνωση εκδηλώσεων όπως:

• ημέρες σταδιοδρομίας ή εκπαιδευτικές εκθέσεις (π.χ. σε σχο-
λεία, επιχειρήσεις και κέντρα εκπαίδευσης) 

• ημερίδες/ημέρες γνωριμίας ή ημέρες για την οικογένεια σε εται-
ρείες και παρόχους ΕΕΚ

• συναντήσεις με εμπειρογνώμονες στον χώρο εργασίας 
• ημέρες/νύχτες ενημέρωσης με την προβολή προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης
• εργαστήρια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις δεξιοτήτων
• εθνικοί/περιφερειακοί/τοπικοί διαγωνισμοί δεξιοτήτων, κουίζ, 

τελετές απονομής βραβείων
• βραβεία «Εργαζόμενου της χρονιάς» στην εταιρεία σας που προ-

βάλλουν έναν εργαζόμενο με ιδιαίτερη αφοσίωση στη συνεχή 
κατάρτιση

• ομιλίες που επισημαίνουν βασικά πορίσματα της έρευνας και των 
εκθέσεων για τις επαγγελματικές δεξιότητες

• έναρξη εκδηλώσεων για νέα προγράμματα κατάρτισης στον 
χώρο εργασίας

• συναντήσεις κατά τις οποίες θα γίνονται δηλώσεις ή ανακοι-
νώσεις από πολιτικούς εκπροσώπους των τοπικών αρχών ή 
εκπροσώπους που στηρίζουν τη σημασία της επαγγελματικής 
και διά βίου μάθησης

• επισκέψεις από διασημότητες σε εταιρείες για να κάνουν «μια 
άλλη δουλειά για μία ημέρα»

• περιηγήσεις σε εταιρείες και δυνατότητες επιτόπιας εργασίας για 
εκπαιδευόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους

• ημερίδα ενημέρωσης για κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ούτως 
ώστε να ενθαρρύνεται η προετοιμασία για τον χώρο εργασίας 

• επιδείξεις νέων εργαλείων «συγκέντρωσης ιδεών» για το εργα-
τικό δυναμικό σας (π.χ. ενδοδίκτυο, ιστολόγιο για εκπαιδευόμε-
νους και εργαζόμενους, προγράμματα διαχείρισης ιδεών)

• εκθέσεις καριέρας και απασχόλησης με πρακτικές 
δραστηριότητες·

 } οργάνωση διαγωνισμών φωτογραφίας ή βίντεο για εκπαιδευόμενους 
της ΕΕΚ όπου προβάλλονται οι λόγοι για τους οποίους απολαμβάνουν 
την κατάρτιση ΕΕΚ·

 } οργάνωση στοχευμένων εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης με τη 
συμμετοχή προτύπων προς μίμηση ανάμεσα στους νέους και επιτυ-
χημένων αποφοίτων της ΕΕΚ·

 } ανάπτυξη μιας στρατηγικής επικοινωνίας μέσα στην οργάνωσή σας 
για την ενίσχυση της προβολής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων, όπως οι κυβερ-
νήσεις και οι μεγάλες εταιρείες·

 } συντονισμός και δρομολόγηση εκστρατειών ή πρωτοβουλιών επικοι-
νωνίας που τονώνουν το ενδιαφέρον στη βιοτεχνία και προβάλλουν 
προοπτικές απασχόλησης·

 } ορισμός πρέσβεων που θα μοιραστούν την επιτυχία τους όσον αφορά 
την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη σταδιοδρομία τους (π.χ. κορυ-
φαίοι σεφ, κηπουροί, σοκολατοποιοί, μηχανικοί, άτομα του αθλητισμού)· 

 } σχεδιασμός διαδικτυακών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ιστότοποι, Twitter, YouTube, Facebook, 
ιστολόγια (π.χ. έναρξη διαλόγου ή δημιουργία εκδήλωσης στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ΕΕΚ στο 
διαδίκτυο)·

 } αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων σας και οικοδόμηση νέων 
συνεργασιών με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτά που 
αναφέρονται παραπάνω (στην ενότητα «Ποιος συμμετέχει;»).

Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να αναμορφώσετε υφιστάμενες ή επερ-
χόμενες εκδηλώσεις/δραστηριότητές σας προκειμένου να συμμετά-
σχετε στην πρωτοβουλία αυτή. 
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Πιθανά βασικά μηνύματα για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
της διά βίου μάθησης:
• Κάθε άνθρωπος είναι ταλαντούχος. Ορισμένα ταλέντα ενδέχεται να είναι προφανή, ενώ άλλα είναι ακόμα κρυμμένα.

• Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια έξυπνη επιλογή, είναι διασκεδαστική και οδηγεί στην αριστεία στην 
εκπαίδευση, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε αύξηση της απασχολησιμότητας.

• Υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης που σας προετοιμάζουν επιτυχώς για ενδιαφέρουσες και απαιτητικές 
σταδιοδρομίες, καθώς και για την ενεργό συμμετοχή σας στην κοινωνία.

• Η ΕΕΚ συνιστά μια επιθυμητή επιλογή για ανθρώπους όλων των ηλικιών και προετοιμάζει τους ανθρώπους για θέσεις εργασίας 
σε όλο τον κόσμο. 

• Η μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωή μας είναι σημαντική για την απασχολησιμότητα και την προσωπική ανάπτυξη.

• Η ποιοτική κατάρτιση αναπτύσσει το δυναμικό δημιουργικότητας και καινοτομίας των εκπαιδευόμενων.

• Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανεκπαίδευση σε όλη τη ζωή μας για βελτιωμένες ευκαιρίες απασχόλησης και 
καλύτερη ένταξη στην κοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιτυχία.

• Η διά βίου μάθηση βελτιώνει την κοινωνική ένταξη, την ποικιλομορφία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

 ͭ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΡΟΣ;

Ακολουθούν ορισμένες απλές ιδέες που θα σας βοηθήσουν να καταρ-
τίσετε την πρότασή σας:

 } Πραγματοποιήστε μια συνάντηση ανταλλαγής ιδεών (μέσα στην 
εταιρεία σας ή με άλλους συνεργάτες). 

 } Καθορίστε το χρονοδιάγραμμά σας. Η δραστηριότητα πρέπει να 
λάβει χώρα πριν ή κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδο-
μάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων τον Δεκέμβριο του 2016.

 } Καταρτίστε ένα πρώτο σχεδιάγραμμα και σχεδιάστε τι θέλετε 
να κάνετε. 

 } Αποφασίστε τις κυριότερες ομάδες-στόχους σας.

 } Εξετάστε πώς μπορείτε να προσεγγίσετε τις ομάδες αυτές με τον 
καλύτερο τρόπο. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον 
τους ή να τους βοηθήσει; Ποιες δράσεις θέλετε να αναλάβουν;

 } Αποφασίστε τα βασικά σας μηνύματα, πώς θα τα εντάξετε στη 
δραστηριότητά σας και πώς θα τα προωθήσετε. 

 } Αξιοποιήστε τις επιτυχίες προηγούμενων δραστηριοτήτων και 
εμπνευστείτε από αυτές για αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 
προώθησης. 

 } Επιβεβαιώστε εάν υπάρχει προϋπολογισμός για τυχόν προγραμ-
ματισμένες δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καθο-
ριστεί το φάσμα των δραστηριοτήτων σας. Για παράδειγμα, θα 
είναι μια τοπική, περιφερειακή ή εθνική εκδήλωση; Χρειάζεστε 
συγχορηγό;

 } Αφού οριστικοποιήσετε τον σχεδιασμό, συμπληρώστε το έντυπο συμμε-
τοχής που υπάρχει διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://ec.europa.
eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event

Όλες οι δηλωμένες εκδηλώσεις/δραστηριότητες θα ελέγχονται για 
να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πλη-
ροφορίες. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για περαιτέρω διευκρι-
νίσεις είτε για επιβεβαίωση ότι η εκδήλωσή σας περιλαμβάνεται στον 
χάρτη του ιστότοπου της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών 
δεξιοτήτων.

 ͭ ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ;

 } Μετά την επιβεβαίωση, θα παραλάβετε ένα πακέτο επικοινωνίας 
το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκδήλωση/
δραστηριότητά σας, μαζί με υλικό καθοδήγησης.

 } Ευθυγραμμίστε τα διαφημιστικά και προωθητικά υλικά σας με 
τη μοναδική οπτική ταυτότητα και φράση της Ευρωπαϊκής 
εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων — Βρες το 
ταλέντο σου!

 } Σχεδιάστε και προωθήστε την εκδήλωση/δραστηριότητά σας. 
Χρησιμοποιήστε τα υφιστάμενα δίκτυα για να δημοσιοποιήσετε 
και να προωθήσετε τις δραστηριότητές σας. Προσκαλέστε 
ενδιαφερόμενους και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και 
διαφημιστείτε σε αυτά. Αφήστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να σας βοηθήσει με την προώθηση μέσα από τις πολλές 
δραστηριότητες επικοινωνίας που πραγματοποιεί, οι οποίες 
μπορούν να αναδείξουν τις εκδηλώσεις σας και τις εκδηλώσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όπως ένας ειδικός ιστότοπος και 
ένα λογότυπο, η αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου, η χρήση 
εφαρμογών για κινητές συσκευές, η δημιουργία πληροφοριακών 
γραφικών, tweet και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 
και η επικοινωνία με τον τύπο).

 } Πραγματοποιήστε την εκδήλωση/δραστηριότητά σας.

 } Δημοσιοποιήστε τα αποτελέσματα της εμπειρίας σας (π.χ. βίντεο, 
φωτογραφίες, ιστορίες, μαρτυρίες) χρησιμοποιώντας το hashtag 
#EUVocationalSkills και ενημερώνοντας τους λογαριασμούς των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΓΔ Απασχόλησης (@EU_social 
στο Twitter, @socialeurope στο Facebook και @EuropeanYouthEU 
πάλι στο Facebook), μέσω των οποίων μπορεί να γίνεται 
κοινοποίηση των συνεισφορών σας, να επισημαίνονται με την 
ένδειξη «Μου αρέσει» και να δημοσιοποιείται η δραστηριότητά 
σας. Αν έχετε μια καλή ιστορία ή ένα καλό παράδειγμα, μπορεί 
να έχετε την ευκαιρία να την αναδείξετε κατά την τελετή λήξης 
της εβδομάδας τον Δεκέμβριο.

 } Αφού ολοκληρωθεί η εβδομάδα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας 
για την παροχή ανατροφοδότησης όσον αφορά τα αποτελέσματα 
των εκδηλώσεών σας, καθώς και για προτάσεις για παρόμοιες 
εβδομάδες στο μέλλον. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event
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 ͭ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτής της δραστηριότητας; 
Ενθαρρύνεται η διεξαγωγή των φετινών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων πριν και κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας 
επαγγελματικών δεξιοτήτων (5-9 Δεκεμβρίου 2016).

Υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με τη συμμετοχή; 
Η πρότασή σας πρέπει να πληροί τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας. Η προτεινόμενη δραστηριότητα πρέπει:

1. να αντανακλά τη δέσμευσή σας προς την αριστεία στην ΕΕΚ και/ή την εκπαίδευση ενηλίκων, 
όπως επισημαίνεται στην οργάνωση της εβδομάδας·

2. να επιδιώκει τη βελτίωση της εικόνας, της ελκυστικότητας και της ποιότητας της ΕΕΚ·

3. να εμπλέκει εκπαιδευόμενους·

4. αν είναι δυνατόν, να παρέχει πληροφορίες για πιθανά αποτελέσματα (π.χ. υπό την έννοια 
του ευρύτερου ενδιαφέροντος για προγράμματα ΕΕΚ από πιθανούς εκπαιδευόμενους, της 
απασχολησιμότητας κ.λπ.).

Πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως οι πληροφορίες στο έντυπο συμμετοχής και το πακέτο επικοινωνίας πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά.

Διατίθενται επιδοτήσεις; 
Όχι — η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει συνδρομή σε είδος μέσω της προώθησης των εκδηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της 
δημιουργίας φυλλαδίου διαθέσιμου σε όλες τις γλώσσες και της εξασφάλισης ευρείας κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης. Η εγγραφή μιας 
εκδήλωσης/δραστηριότητας στον ιστότοπο της εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων δεν εξασφαλίζει πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ.

Θα διοργανωθεί άλλη ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων το επόμενο έτος;
Οι φετινές δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους θα αξιολογηθούν για να καθοριστεί τυχόν συνέχεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας 
επαγγελματικών δεξιοτήτων το 2017. Στόχος των εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται είναι να αποτελέσουν έμπνευση 
για όλους να συνεχίσουν να προωθούν τις δεξιότητες ΕΕΚ στο εγγύς μέλλον και σε συνεχή βάση. 

 ͭ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών 
δεξιοτήτων (http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek) ή στείλτε email στη διεύθυνση EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@
ec.europa.eu

ΟΛΟΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ
 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2016

ΒΡΕΣ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΟΥ!

http://ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek
mailto:EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu
mailto:EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu



