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Κ ΑΤΑ Ρ Τ Ι Σ Η  Μ Έ  Σ ΤΟ Χ Ο 
Τ Η Ν  Α Ρ Ι Σ Τ Έ Ι Α

Περίπου το μισό εργατικό δυναμικό της Ευρώπης έχει ωφεληθεί 

από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). 
Και γι’ αυτό το λόγο, χάρη σε ένα καλά καταρτισμένο προσωπικό, 

που διαθέτει τις πιο πρόσφατες τεχνικές δεξιότητες, οι εταιρείες 

και οι επιχειρήσεις είναι ισχυρότερες και ανταγωνιστικότερες. 

Επίσης, συμβάλλουν σε μια ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ειδικά προσαρμοσμένοι κύκλοι μαθημάτων, μάθηση στον χώρο 

εργασίας, μαθητείες και κατάρτιση κατά την απασχόληση έχουν 

ως στόχο να απελευθερώσουν το επαγγελματικό δυναμικό 

όλων, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Η ΕΕΚ γίνεται 
ολοένα και πιο ελκυστική τόσο για τους εργοδότες όσο και για 

το εργατικό δυναμικό τους. Διατίθεται σε κάθε τομέα, από την 

επιστήμη και τη μηχανική ως την υγειονομική περίθαλψη και τα 

οικονομικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων οργανώνεται 

για να αναδειχτούν οι θετικές πλευρές της ΕΕΚ και για να 

παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα αριστείας και 
ποιότητας. 

ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΆΤΙ ΓΙΆ ΌΛΌΥΣ — Θετικά 
παραδείγματα επαγγελματικής κατάρτισης

 ■ Προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών

 ■ Μηχανικός ηλεκτρονικής μηχανικής

 ■ Υπεύθυνος πωλήσεων

 ■ Βοηθός υγειονομικής περίθαλψης

 ■ Αρχιμάγειρας ζαχαροπλαστικής

 ■ Διοργανωτής εκδηλώσεων 



Τ Ι  Έ Χ Έ Ι  Ν Α  Κ Έ ΡΔ Ι Σ Έ Ι 
Η  Έ Π Ι Χ Έ Ι Ρ Η Σ Η  Σ Α Σ ;

Η ανεύρεση και η προσέλκυση του κατάλληλου προσωπικού 

μπορεί να είναι δύσκολη, ιδίως σε ένα κόσμο όπου όλοι 

σπεύδουν να βρουν τα καλύτερα ταλέντα. Κάντε δώρο στον 

εαυτό σας το πλεονέκτημα να προσλάβετε νέους υπαλλήλους 

δίνοντάς τους ευκαιρίες κατάρτισης, έτσι ώστε να διαθέτουν τις 
δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται.

Προσφέρετε στο προσωπικό που ήδη έχετε διαρκή κατάρτιση, 

επαγγελματική επιμόρφωση ή την ευκαιρία να αποκτήσει νέες 

δεξιότητες. Η επιχείρησή σας, τονώνοντας τις επαγγελματικές 

δεξιότητες του προσωπικού της, γίνεται πιο αποτελεσματική και 
ανταγωνιστική. Επίσης, το ικανοποιημένο και ικανό προσωπικό 

είναι πιθανότερο να παραμείνει πιστό, και έτσι εξοικονομείτε 

χρήματα από τις δαπάνες πρόσληψης και μελέτης αγοράς.

Τ Ι  Έ Χ Έ Ι  Ν Α  Κ Έ ΡΔ Ι Σ Έ Ι 
Ο  Μ Α Θ Η Τ Έ ΥΟ Μ Έ Ν Ο Σ ;

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει τις 

δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία 

που χρειάζονται τα άτομα για να έχουν καλύτερες προοπτικές 
να βρουν απασχόληση. Βοηθά τα άτομα να αξιοποιήσουν 

τις δεξιότητές τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά ώστε να 

καλύψουν τις ανάγκες του εργοδότη τους. 

Οι μαθητείες και η μάθηση στον χώρο εργασίας διευκολύνουν 

τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, και η ΕΕΚ δίνει 

συχνά τη δυνατότητα στα άτομα να μετακινηθούν επαγγελματικά 

σε άλλες χώρες ή σε άλλους τομείς. Επίσης, οι κύκλοι μαθημάτων 

της ΕΕΚ μπορούν να οδηγούν σε τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, αν έχουν δημιουργηθεί ευέλικτες μέθοδοι μάθησης.

Με τόσους πολλούς απόφοιτους σήμερα να αγωνίζονται να βρουν 

δουλειά, η ΕΕΚ έχει να προσφέρει μια συντομότερη οδό προς την 

απασχόληση. Εξάλλου, οι πεπειραμένοι υπάλληλοι μπορούν να 

παρακολουθήσουν κύκλους μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

ώστε να παραμένουν ενήμεροι όσον αφορά τις νέες εξελίξεις, να 

προσαρμόζουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους ή να αποκτούν 

νέες δεξιότητες για να στραφούν προς ένα νέο επάγγελμα.



ΚΑΤΑΡΤ ΙΣΤΈ ΙΤΈ — ΒΡΈ ΙΤΈ ΈΡΓΑΣ ΙΑ 
— ΧΤ ΙΣΤΈ ΤΗΝ ΚΑΡ ΙΈΡΑ ΣΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΙΚΌΤΗΤΆ

1   Η Diana (23 ετών), μια νεαρή γυναίκα που ζει στη Σκωτία, 

διευθύνει μια ακμάζουσα κοινωνική επιχείρηση που 

στηρίζει τους νέους στην πατρίδα της. Κατά τη διάρκεια 

των σπουδών της, ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα μαθητείας 

που αφορούσε τις ηγετικές ικανότητες των νέων και τη 

νεανική επιχειρηματικότητα.

ΜΆΘΗΣΗ ΣΤΌΝ ΧΏΡΌ ΕΡΓΆΣΙΆΣ

2   Ο Miguel (18 ετών), ένας μαθητευόμενος μηχανικός μιας 

εταιρείας πετρελαιοειδών στην Ισπανία, αφιερώνει τρεις 

μέρες την εβδομάδα στο κολέγιο και δύο σε εξειδικευμένα 

προγράμματα σε ένα τοπικό διυλιστήριο. Μολονότι 

ο κλάδος έχει υποστεί ύφεση, η κατάρτιση κατά την 

απασχόληση του προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα 

στην αγορά εργασίας.

ΔΙΆ ΒΙΌΥ ΜΆΘΗΣΗ

 3   Στη Μάλτα, η Tahima (52 ετών) άδραξε την ευκαιρία 

να περάσει στον κλάδο του κινηματογράφου μέσω της 

επαγγελματικής κατάρτισης. Χάρη σε μαθήματα για 

κατασκευή σκηνικών καθώς και για τεχνικές της κάμερας 

και του φωτισμού, απέκτησε τις δεξιότητες που χρειαζόταν 

για μια νέα σταδιοδρομία.



Π Α Ρ Τ Έ  Μ Έ ΡΟ Σ 
Σ Τ Η Ν  Έ Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Έ Β Δ Ο Μ Α Δ Α 
Έ Π Α Γ Γ Έ Λ Μ ΑΤ Ι Κ Ω Ν  Δ Έ Ξ Ι Ο Τ Η ΤΩ Ν

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων, που 

πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και σε 

ολόκληρη την Ευρώπη από τις 5 ως τις 9 Δεκεμβρίου 2016, θα 

αποτελέσει την πρώτη εκδήλωση αυτού του είδους. Ανακαλύψτε 

πώς οι επαγγελματικές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα μπορούν 

να υποστηρίξουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, 

ενώ παράλληλα αυξάνουν τις προοπτικές απασχόλησης των 

ανθρώπων. 

Η εβδομάδα αυτή ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους από 

ολόκληρη την ΕΕ και τις χώρες εταίρους να διοργανώσουν σχετικές 

δικές τους εκδηλώσεις σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

Μεταξύ των δημοφιλών ιδεών περιλαμβάνονται θεματικές 

διασκέψεις, εκστρατείες ή ημέρες γνωριμίας για την αρχική και τη 

διαρκή επαγγελματική κατάρτιση, όπως για παράδειγμα: 

 ■ ο διαγωνισμός EuroSkills 2016 (για τις ευρωδεξιότητες) στο 

Gothenburg, στη Σουηδία (30 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου)

 ■ εταιρείες και σχολεία διοργανώνουν ημέρες γνωριμίας για 

τους μαθητευόμενους και τις οικογένειές τους

 ■ το Cedefop οργανώνει ένα ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

φωτογραφίας

Ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για να ανακαλύψετε πώς μπορείτε 

να πάρετε μέρος σε μια εκδήλωση ή να οργανώσετε μια δική 

σας δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας 

επαγγελματικών δεξιοτήτων. 
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