Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018 βοηθά
εκατομμύρια ανθρώπους να ανακαλύψουν τα οφέλη της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2018
Σήμερα σηματοδοτείται η λήξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
2018, η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την αυστριακή
προεδρία.
Χάρη στις 1512 εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη, η εκστρατεία έχει μέχρι
στιγμής καλύψει 2,2 εκατομμύρια άτομα, 1,2 εκατομμύρια περισσότερα από το περασμένο έτος. Και δεν
σταματά εδώ, δεδομένου ότι πολύ περισσότερες σχετικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη έως τον Δεκέμβριο του 2018. Για να κλείσει την εβδομάδα, η
επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού
Δυναμικού, κα Μαριάν Τίσεν, ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων αριστείας στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 2018.
Κατά την τελετή λήξης που εορτάστηκε σήμερα στο Αυστριακό Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο
στη Βιέννη, η επίτροπος, κα Τίσεν, δήλωσε: «Είναι ευχαρίστησή μου που είμαι σήμερα εδώ και
διαπιστώνω την υποστήριξη που υπάρχει για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλη την
Ευρώπη. Καθένας από εσάς έχει συμβάλει στην επιτυχία αυτής της τρίτης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Η εκστρατεία μας έχει φτάσει σε εκατομμύρια Ευρωπαίους για να τους
πείσει ότι η ΕΕΚ αποτελεί σπουδαία πρώτη επιλογή. Με τη βοήθειά σας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
για να εξασφαλίσουμε για την ΕΕΚ τη θέση που της αρμόζει: μια επιλογή που οδηγεί σε επιτυχημένες
σταδιοδρομίες και μια επιλογή που ωφελεί ολόκληρη την Ευρώπη.»
«Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δεξιοτήτων στη Βιέννη οι εκπρόσωποι και
εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη συζήτησαν και εργάστηκαν εντατικά για την περαιτέρω
ανάπτυξη της ΕΕΚ στην Ευρώπη.», δήλωσε η Υπουργός Ψηφιακών και Οικονομικών Υποθέσεων της
Αυστρίας, δρ. Μαργκαρέτε Σράμπεκ. «Το μεγάλο ενδιαφέρον και η προθυμία για στήριξη αποτελούν για
μας σαφείς ενδείξεις του πόσο σημαντική είναι η ΕΕΚ για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών
σε δεξιότητες και για την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των ευκαιριών που προκύπτουν για
την οικονομία και την κοινωνία.»
Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Έρευνας της Αυστρίας, κ. Χάιντς Φάσμαν,
δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018 σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Και
πάλι, κατέδειξε σαφώς την ευρεία στήριξη της ΕΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις προσπάθειες που
καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταστεί η ΕΕΚ μια πραγματική πρώτη επιλογή. Δεδομένου
του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΕΚ εδώ στην Αυστρία, η αυστριακή προεδρία είχε την τιμή να
συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση.»
Ο Αυστριακός Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Οικονομικού Επιμελητηρίου, κ. Χάραλντ Μάρερ, τόνισε:
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στο
Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο της Αυστρίας. Το σύνθημα «Ανακαλύψτε το ταλέντο σας», ως
κεντρικό μήνυμα της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, οδηγεί στην
καθιέρωση του διττού συστήματος της Αυστρίας ως βέλτιστης πρακτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί
του παρόντος, περίπου το 40 % του συνόλου των νέων της Αυστρίας πραγματοποιούν κατάρτιση σε
προγράμματα μαθητείας μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη
στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για να συμβαδίσουν με ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα,
την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Αυτή η στενή συνεργασία οικονομίας και εκπαίδευσης είναι ένας
από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας για τη δημιουργία ενός ελκυστικού συστήματος
μαθητείας.»
Η εβδομάδα διοργανώθηκε με την ισχυρή συμμετοχή και στήριξη δύο οργανισμών της ΕΕ —του
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού
Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το Cedefop διοργάνωσε
διάσκεψη για την ΕΕΚ, η ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας γιόρτασε την πέμπτη επέτειό της και
η Επιτροπή φιλοξένησε ένα φόρουμ με τον ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση ενηλίκων.
Τέλος, η σημερινή τελετή λήξης περιελάμβανε την τελετή απονομής των βραβείων και παρουσίαση των

πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018. Τόσο οι βραβευθείσες
πρωτοβουλίες όσο και οι μαρτυρίες των πρεσβευτών της ΕΕΚ τονίζουν και επιβεβαιώνουν τον καίριο
ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως μέσου που βοηθά τους ανθρώπους να
αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο νέος κόσμος της εργασίας.
Βραβεία αριστείας ΕΕΚ 2018
Τα βραβεία αριστείας στον τομέα της ΕΕΚ 2018, που απονεμήθηκαν από την επίτροπο κα Τίσεν κατά την
τελετή λήξης της Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018, αναδεικνύουν εξέχοντα παραδείγματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για την
αριστεία στον εν λόγω τομέα.
Ο πλήρης κατάλογος νικητών και κατηγοριών έχει ως εξής:
1. Επιχειρήσεις και μαθητευόμενοι
- Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας — Μαθητευόμενος. Νικητής — Domenico Calabrese,
Ιταλία· Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας — Μεγάλες επιχειρήσεις. Νικητής — ESB
Networks DAC, Ιρλανδία· Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας — Μικρές επιχειρήσεις. Νικητής
— Atelier du Pain, Γαλλία
- Κατάρτιση στην εργασία. Νικητές — Human Partner Sp. Z o.o. και Joanna Kamola, Πολωνία
- Διεθνής διαγωνισμός δεξιοτήτων. Νικητής — Daniel Gerber, δεξιότητες στον τομέα των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, Ελβετία
- Junior Achievement (JA) Europe (Επιτεύγματα νέων στην Ευρώπη). Νικητής — Τεχνολογικό ίδρυμα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Marmatia, Simona ONA, Ρουμανία
2. Καινοτόμοι ΕΕΚ
- Καινοτόμος πάροχος ΕΕΚ Νικητής — Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Xabec, Ισπανία
- Ειδική επιλογή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς — Compagnons du
Devoir et du Tour de France, Γαλλία
- Καθηγητής και Εκπαιδευτής. Νικήτρια — Joanna Żebrowska, Πολωνία
- Ερευνητής ΕΕΚ. Νικητής — Learning Layers, Εσθονία
3. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αριστεία
- Έργο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Νικητής — Closer to the Labour Market 2, Πολωνία
- Έργο του Erasmus+. Νικητής — Mobile Learning in VET towards 2020, Ιταλία
4. Βραβεία από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς
- Βραβείο φωτογραφίας ΕΕΚ από το Cedefop. Νικητής — C. Force Team, Ουγγαρία
- Βραβείο επιχειρηματικότητας από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 2018.
Νικητής — Σχολή χημικών τεχνολογιών Subotica, Σερβία
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες και τους νικητές.
Ιστορικό
Η τρίτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη από τις 5 έως
τις 9 Νοεμβρίου. Το σύνθημα για την εβδομάδα, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι
«Ανακαλύψτε το ταλέντο σας». Σκοπός της εβδομάδας είναι να δείξει ότι η ΕΕΚ είναι μια έξυπνη
επιλογή, που οδηγεί στην αριστεία στην εκπαίδευση, σε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και σε
μεγαλύτερη απασχολησιμότητα. Πρόκειται για μία από τις δέκα βασικές δράσεις που προτείνει η
Επιτροπή με το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη, που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2016. Η σημασία
των σωστών δεξιοτήτων αναγνωρίζεται επίσης στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που
αποτελεί κοινή δέσμευση όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών.
Τα μέχρι τώρα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν την επιτυχία της φετινής εβδομάδας:
- Διοργάνωση 8 εθνικών εκδηλώσεων
- Πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε 47 χώρες
- Συμμετοχή περισσότερων από 500 ατόμων στην επίσημη εβδομάδα στη Βιέννη
- Συμμετοχή 26 εθνικών πρεσβευτών και πρεσβευτών όλης της ΕΕ
Οι εκδηλώσεις ανά χώρα παρουσιάζονται εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες
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