
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ELVETE  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 14-19 ΕΤΩΝ, 

 ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 
 
Σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται έλλειψη συνδυασμού μεταξύ των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται από τους εργοδότες και τι προσφέρεται από τα ιδρύματα και σχολές επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, γεγονότα που πηγάζουν από το ότι πολλοί εργοδότες θεωρούν ότι οι 
νέοι υπάλληλοι που προσλαμβάνουν δεν έχουν τις δεξιότητες, ή το σωστό είδος δεξιοτήτων, για να 
ταιριάξουν στον πραγματικό εργασιακό χώρο χωρίς πρόσθετη εκπαίδευση ή εξειδίκευση. Ακόμη ένα 
ζήτημα είναι ποιες είναι οι εταιρείες εκείνες και με ποια δυναμικότητα, που προσλαμβάνουν 
αποφοίτους από τα ιδρύματα και σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Η Επαγγελματική Εκπαίδευση Οδηγημένη από τους Εργοδότες στην Ευρώπη - ELVETE είναι ένα 
δίκτυο 12 ευρωπαϊκών συνεργατών, που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Wolverhampton στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, και στοχεύει να βελτιώσει την επαγγελματική εκπαίδευση με εστίαση 
εκπαίδευσης περισσότερο στις δεξιότητες που οι εργοδότες χρειάζονται από τους σπουδαστές που 
αποφοιτούν από τον τομέα 14-19 ετών. 
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος έγινε το Φεβρουάριο 2014 στο Πανεπιστήμιο 
Wolverhampton.  
Ακολούθησε διερεύνηση και εκτεταμένη μελέτη περιπτώσεων σχολών και ιδρυμάτων 
πανευρωπαϊκά, ώστε να συγκεντρωθούν τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν ικανή 
εκπαίδευση και κατάρτιση, που να εξασφαλίζει την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων νέων 14-19 
ετών από την αγορά εργασίας. Με το υλικό που συγκεντρώθηκε θα αναπτυχτεί ένα νέο πρότυπο 
πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε ένα από τα επιλεγμένα σχολεία. 
Δύο συναντήσεις του προγράμματος έγιναν τον Οκτώβριο 2014 στο Πλόβντιβ Βουλγαρίας και τον 
Ιούνιο 2015 στο Βίλνιους Λιθουανίας. 
Η τελευταία και τελική συνάντηση του προγράμματος θα γίνει στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 2016, θα 
φιλοξενηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα διοργανωθεί με τη δομή και έκταση διεθνούς 
συνέδριου για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση όταν θα 
υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.  
Το δίκτυο ELVETE υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος 
Δια-Βιου Εκπαίδευσης Λεονάρντο ντα Βίντσι. Αυτή η δημοσίευση απεικονίζει τις απόψεις μόνο του 
συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί αρμόδια για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να 
γίνει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν. 


