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A. Βαςικά Στοιχεία του Ζργου 

 

Πρόγραμμα: 
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάκθςθσ (Lifelong Learning 
Programme) 

Τομεακό Πρόγραμμα:  
ΚΑ1 υνεργαςία για τθν πολιτικι και τθν Καινοτομία (ΚΑ1 
Policy cooperation and Innovation) 

Δράςη: ΚΑ1 Μελζτεσ και υγκριτικι Ζρευνα (KA1 Studies and 
Comparative Research) 

Τίτλοσ Ζργου: 

Αναλυτικι, μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν κατανόθςθ τθσ 
τεχνικισ – επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ςε 7 ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ (Detailed methodological approach to understanding 
the VET education in 7 European countries) 

Ακρωνφμιο: 7EU-VET 

Αντικείμενο:  

Προϊκθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ τεχνικισ – 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ: Μελζτθ τθσ διαχείριςθσ των 
ςυςτθμάτων τεχνικισ – επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 
βελτίωςθ τθσ κατανόθςθσ των ςυνδζςμων μεταξφ τθσ 
τεχνικισ – επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τθσ αγοράσ 
εργαςίασ. 

Διάρκεια: 3 ζτθ (1/1/2010 ζωσ 31/12/2012) 

Εταίροι: 

1. Πανεπιςτιμιο Λιουμπλιάνασ (λοβενία) 

2. Ερευνθτικό Ινςτιτοφτο 3S (Αυςτρία) 

3. Πανεπιςτιμιο Καςζλ (Γερμανία) 

4. Πανεπιςτιμιο Κάουνασ (Λικουανία) 

5. Insight Social Research Ltd (Ηνωμζνο Βαςίλειο) 

6. Σεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Ριγασ (Λετονία) 

7. ΣΕΙ Κριτθσ (Ελλάδα) 

 

B. Σφνοψη Στόχων και Παραδοτζων 

 

Σο ζργο ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθν επιςτθμονικι διερεφνθςθ των ακόλουκων ερευνθτικϊν 
ερωτθμάτων: 

 Είναι τα εκνικά ςυςτιματα τεχνικισ – επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ αρκετά 
ευζλικτα να ανταποκρικοφν ςτισ ποικίλεσ και ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ; 

 Πόςο αποτελεςματικά και επιτυχθμζνα είναι τα ευρωπαϊκά ςυςτιματα τεχνικισ – 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ και πωσ μπορεί να διαμορφωκεί ζνα 
επιτυχθμζνο μοντζλο που κα εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ; 

 Πωσ οι νζοι μακθτζσ ςτα ςυςτιματα τεχνικισ – επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 
αντιλαμβάνονται τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και πωσ βλζπουν τθ μελλοντικι τουσ 
επαγγελματικι ςταδιοδρομία μζςα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ; 

 Πωσ οι νζεσ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ εφαρμόηονται ςτα ςυςτιματα τεχνικισ – 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ποια μζςα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε θ τεχνικι – 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ να γίνει πιο ελκυςτικι και να παρζχει ςτουσ μακθτζσ εφόδια για 
το μζλλον; 
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Σα αποτελζςματα από τθν ζρευνα ςτα παραπάνω ερωτιματα κα αποτυπωκοφν και κα διαχυκοφν 
(κοινοποιθκοφν) μζςω των ακόλουκων παραδοτζων: 

 Μια τελικι μελζτθ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

 Μια ςειρά επιςτθμονικϊν άρκρων 

 Ζναν διαδραςτικό δικτυακό τόπο 

 Εκδόςεισ για καλζσ πρακτικζσ από τισ ςυμμετζχουςεσ ςτο ζργο χϊρεσ 

 Ημερίδεσ/ υναντιςεισ Εργαςίασ 

 

Γ. Δομή του Ζργου (Πακζτα Εργαςίασ - WP) 

 

Αριθμόσ WP Όνομα WP Διάρκεια (μήνεσ) 

WP1 Διαχείριςθ 1-36 

WP2 Ζλεγχοσ Ποιότθτασ 1-36 

WP3 Διάχυςθ Αποτελεςμάτων 1-36 

WP4 φνοψθ Τφιςτάμενθσ Βιβλιογραφίασ 2-6 

WP5 
Δευτερογενισ Ζρευνα Δεικτϊν Σεχνικισ – Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ 

5-10 

WP6 
Ομάδεσ Εςτίαςθσ με μακθτζσ ςτθν δευτεροβάκμια τεχνικι– 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

10-17 

WP7 
Ζρευνα Πεδίου – Δθμοςκόπθςθ ςε μακθτζσ ςτθν 
δευτεροβάκμια τεχνικι– επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

16-27 

WP8 
υνεντεφξεισ ςε βάκοσ με ειδικοφσ ςτθν δευτεροβάκμια 
τεχνικι – επαγγελματικι εκπαίδευςθ 

25-30 

WP9 Αξιοποίθςθ Αποτελεςμάτων 25-36 

WP10 φνκεςθ Αποτελεςμάτων 30-36 

 

 
 
 
 
 
 


