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Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα στον 
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), τα οποία ωστόσο 
χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τόσο των 
καταρτιζόμενων όσο και των επιχειρήσεων. Οι εταίροι του έργου NEW VET πιστεύουν 
ότι η προώθηση αποτελεσματικών προσεγγίσεων μάθησης με βάση την εργασία 
μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της κατάρτισης των νέων και να ενισχύσουν 
την ελκυστικότητα των συστημάτων ΕΕΚ. 

 #NEWVETproject

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΕΚ
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Ε ΤΑ Ι Ρ Ο Ι  ΤΟ Υ Ε Ρ ΓΟ Υ

ΣΤΟΧΟΙ 

Το έργο «NEW VET – Δίκτυο για την προώθηση του Ευρωπαϊκού συστήματος μάθησης με 
βάση την εργασία για παρόχους ΕΕΚ» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 
προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 και στοχεύει  στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά στις 
μεταρρυθμίσεις ΕΕΚ σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο NEW VET θα βελτιώσει την ποιότητα των 
εθνικών συστημάτων στον τομέα της ΕΕΚ, παρέχοντας αποτελεσματική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 
συστάσεων και εργαλείων. Το έργο θα παράσχει επίσης ενημέρωση σχετικά με τη μάθηση με βάση την 
εργασία ώστε να καταστήσει την ΕΕΚ πιο ελκυστική και δημοφιλή επιλογή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•	 Διακρατικό πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για 

τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής κοινότητας ανταλλαγής 
εμπειριών σχετικά με πρακτικές συνεργασίας στον 
τομέα ΕΕΚ. Η ανάπτυξη ικανοτήτων θα δώσει έναυσμα 
για νέες δραστηριότητες συνεργασίας που θα μπορούν 
να υλοποιηθούν εντός των εθνικών δικτύων και 
θα συμβάλλουν σε διασυνοριακές συνεργασίες σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.

•	 Ενδυνάμωση της πολυεπίπεδης συνεργασίας μέσω 
στρατηγικών διεθνοποίησης για την ενίσχυση της 
κινητικότητας του προσωπικού και των καταρτιζόμενων. 
Αυτή η δραστηριότητα θα προωθήσει νέες συνεργασίες 
με άλλους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς στο πλαίσιο 
της μάθησης με βάση την εργασία. 

•	 Υλοποίηση κοινών προγραμμάτων καθοδήγησης 
με τη συμμετοχή πιλοτικών ομάδων εκπαιδευτών και 
μεντόρων για την υποστήριξη της επαγγελματικής τους 
ανάπτυξης σχετικά με τα εργαλεία και τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•	 Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών 
Δεξιοτήτων μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο με στόχο την 
ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 
δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία αντανα-
κλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για 
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 


