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Σχετικά με το Sectoral EQAVET

Έρευνα σχετικά με την
κατάσταση των ΙΕΚ όσον αφορά
την προσαρμογή τους στα
επαγγελματικά προφίλ

Επόμενα βήματα

Δεν υπάρχει μόνο μία προσέγγιση για την επίλυση του χάσματος
μεταξύ της αγοράς εργασίας και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ), αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές.
Μια προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να επικαιροποιήσουμε τα
προγράμματα σπουδών ώστε να ενσωματώσουμε τις σχετικές
καινοτομίες και εξελίξεις. Η επικαιροποίηση γίνεται δείκτης ποιότητας
για την ΕΕΚ. Μια άλλη προσέγγιση είναι να καλυφθεί το χάσμα ΜΕΤΑ
την αποχώρηση από την ΕΕΚ. Η ΕΕΚ γίνεται ο πάροχος κατάρτισης για
τις γενικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη
λειτουργία σε ορισμένα εργασιακά περιβάλλοντα. Η ΕΕΚ γίνεται ο
πάροχος ενός εργατικού δυναμικού που είναι γενικά προετοιμασμένο
να εισέλθει σε έναν τομέα, αλλά οι ειδικές για τον τομέα γνώσεις και
δεξιότητες εκπαιδεύονται ενώ ήδη εργάζεται. Μια τρίτη προσέγγιση
βρίσκεται κάπου μεταξύ αυτών των δύο. Και οι τρεις προσεγγίσεις
απαιτούν μια μορφή ανταπόκρισης, η οποία μπορεί να ενισχυθεί μέσω
μορφών αμοιβαίας συμμετοχής, συνεργασίας και εμπλοκής.
Το έργο Sectoral EQAVET έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να
εμπνεύσει τους εκπροσώπους των επαγγελματικών κλάδων και της
ΕΕΚ για την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, να
ενισχύσει την ανατροφοδότηση και να προσφέρει κατευθύνσεις για
βελτίωση.
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Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο για
χρήση. Το αποτέλεσμα είναι μια επισκόπηση όλων των καλών πρακτικών
που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου σταδίου του έργου.
Οι καλές πρακτικές είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του έργου, καθώς
και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του επόμενου αποτελέσματος, ενός
διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης. Οι καλές πρακτικές που
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου αποτελέσματος είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου και παρέχουν παραδείγματα
πρακτικών τρόπων που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για βελτιώσεις
σε διάφορους τομείς, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη στρατηγική.

Ο γενικός στόχος του Sectoral EQAVET είναι η ανάπτυξη κατευθυντήριων
γραμμών για την ευθυγράμμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως αναφέρεται στους
δείκτες 5, 6 και 9 του πλαισίου EQAVET. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές
παρέχονται μέσω ενός εργαλείου αξιολόγησης που αναπτύχθηκε για το
σκοπό αυτό και είναι κατάλληλο για τους παρόχους επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις αρχές, τους επαγγελματικούς κλάδους
και τους εργοδότες, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συνάφεια των
δεξιοτήτων που παρέχονται από τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης σε σχέση με τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά
εργασίας. Το έργο Sectoral EQAVET επικεντρώνεται στην ενίσχυση της
αμοιβαίας δέσμευσης και συνεργασίας για την ελαχιστοποίηση του
αναπόφευκτου χάσματος μεταξύ ΕΕΚ και εργασίας.
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Ανάπτυξη του εργαλείου αυτοαξιολόγησης για
εργοδότες και οργανισμούς ΕΕΚ
Δοκιμή του εργαλείου και συστάσεις για τη
βελτίωση της συνάφειας μεταξύ ΕΕΚ και αγοράς
εργασίας.

Συντονιστής

Εταίροι

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


