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1. 1. Τη είλαη ηνΤη είλαη ην Cedefop?Cedefop?

 Τν Γαιιηθό αθξώλπκν: Centre Européen pour le Développement 
de la Formation Professionnelle/ Δπξσπατθό Κέληξν γηα ηελ 
Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.

 Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα από ην 1996.

 Ιδξύζεθε κε Απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ 337/1975, γηα λα βνεζήζεη 
ζηνλ πξνβιεκαηηζκό ηεο λέαο θαηεύζπλζεο θαη ηηο απαηηήζεηο 
κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 
«πξναγσγή θαη αλάπηπμή ηεο από ηα Κξάηε- Μέιε.»

 Σε πνηνπο απεπζύλεηαη; Σε πξόζσπα ηα νπνία αζθνύλ πνιηηηθή, 
ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ θξαηώλ –
κειώλ, θνηλσληθνύο εηαίξνπο, θέληξα εξεπλώλ, εθπαηδεπηηθνύο 
νξγαληζκνύο ζε όιε ηελ Δπξώπε, θ.ι.π.

 Δπάλδξσζε από όια ηα θξάηε - κέιε
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2. 2. Τη κπνξεί λα θάλεη γηα ζαο;Τη κπνξεί λα θάλεη γηα ζαο;

 Ο ξόινο ηνπ θέληξνπ πιεξνθόξεζεο (reference centre) ζηελ 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.

 Τν Cedefop κπνξεί λα ζαο παξέρεη ηηο πην πξόζθαηεο 
πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε όζν θαη γηα ηηο 
κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηα Κξάηε - Μέιε.

 Δθδόζεηο: http://wwww.cedefop.eu.int/download/pub_list/pub_list.pdf

 Ακθίδξνκε ζειίδα:  www.trainingvillage.gr

 LdV: Κνηλνηηθό Πξόγξακκα εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο:

 700 άηνκα από από 30 ρώξεο έιαβαλ κέξνο ζην πξόγξακκα ηνπ 2003  

http://studyvisits.cedefop.eu.int

 Δηθνληθέο θνηλόηεηεο: www.cedefop.communityzero.com
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3. 3. Βηβιηνζήθε, Τεθκεξίσζε θαη Υπεξεζία Βηβιηνζήθε, Τεθκεξίσζε θαη Υπεξεζία 

ΑξρείσλΑξρείσλ

 Σθνπόο:

 «Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ θέληξνπ ζα είλαη: λα ζπιιέμεη επηιεγκέλν πιηθό 

όζνλ αθνξά εηδηθώο ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε, ζηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο θαη ζηελ έξεπλα γύξω από ηα ζέκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηάδνζήο ηεο.»

 Σηξαηεγηθή πιεξνθόξεζεο:

 Βαζίδεηαη ζε κηα πξνζέγγηζε απνθέληξσζεο όπσο απηή εθθξάδεηαη 

ζην REFER-NET (Δπξσπατθό Γίθηπν Πιεξνθόξεζεο θαη Δκπεηξίαο 

(expertise) κε εθπξνζώπνπο από ηα 25 Κξάηε – Μέιε ζπλ ηε 

Ννξβεγία θαη ηελ Ιζιαλδία. http://www.cedefop.eu.int/directory.asp?refernet
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4. 4. Υπεξεζίεο θαη πξντόληα κέζσ ηνπ Υπεξεζίεο θαη πξντόληα κέζσ ηνπ ETVETV: : 

 Γπλακηθή ειεθηξνληθή πνιηηηθή ιόγσ ηεο απόζηαζεο κεηαμύ 

ρξεζηώλ.

 Πνιπγισζζία θαη Δπξώπε.

VET-BIB βηβιηνγξαθηθή βάζε 45.000 αλαθνξώλ.

VET-Instit: Βάζε Δθπαηδεπηηθώλ Ιλζηηηνύησλ.

VET-elib: Χεθηαθή Βηβιηνζήθε (EP)

VET-Acro: Αθξώλπκα θαη Σπληνκεύζεηο. VET=Vocational Education 

and Training (Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε).

VET-ePer: Σπιινγή ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ

VET-Eurodoc θαη VET-Acq: ζηνηρεία από OJEU, ESC, Council...
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ETV-Νέα: γεγνλόηα, λέα.

ETT: European Training Thesaurus: Θεζαπξόο Δπξσπατθήο 

Καηάξηηζεο

 (Help Desk service) Υπεξεζία Πιεξνθόξεζεο : 2000 εξσηήζεηο ην 

ρξόλν.

 Μέινο ηνπ EUROLIB, Κνηλνπξαμία Βηβιηνζεθώλ Δπξσπατθώλ 

Ιλζηηηνύησλ (Οξγαληζκώλ) θαη ζπλεξγαδόκελεο βηβιηνζήθεο θαη 

ηζηνζειίδεο Βηβιηνζεθώλ ησλ Κξαηώλ – Μειώλ.

6

http://www.eurolib.net/


2424--26 May 200426 May 2004 Athens

Βηβιηνζήθεο θαη Δηα Βίνπ ΜάζεζεΒηβιηνζήθεο θαη Δηα Βίνπ Μάζεζε

6. 6. Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (Quality (Quality 

Management System)Management System)

 QMS ππάξρεη από ην 2002

 Πεξηγξάθνληαη όιεο νη ιεηηνπξγίεο ησλ βηβιηνζεθώλ

 Δγρεηξίδην Πνηόηεηαο

 Μεηά από ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε από ην BSI (British Standard 

Institute) ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2004, ε Βηβιηνζήθε ηνπ CEDEFOP 

εγθξίζεθε κε πηζηνπνηεηηθό ISO 9001-2000.
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7.  7.  Γηα Βίνπ Μάζεζε ζηελ αηδέληα ηεο ΔπξώπεοΓηα Βίνπ Μάζεζε ζηελ αηδέληα ηεο Δπξώπεο

 1996 Επξωπαϊθόο Χξόλνο γηα ηε Δηα Βίνπ Μάζεζε

 Υςειή Πξνηεξαηόηεηα, λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα ε Γηα Βίνπ Μάζεζε

 2000 Σηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο: «Η Έλσζε πξέπεη λα θαηαζηεί ε πιένλ 
δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηνπ θόζκνπ, ε νπνία λα βαζίδεηαη 
ζηε γλώζε, ηθαλή λα δηαηεξεί ζπληεξήζηκε αλάπηπμε κε πεξηζζόηεξεο θαη 
θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κεγαιύηεξε θνηλσληθή ζπλνρή». 
(Δπξσπατθό Σπκβνύιην, Ληζζαβόλα, Μάξηηνο 2000)

 Γηα λα γίλεη απηό πξαγκαηηθόηεηα απαηηείηαη κεγαιύηεξνο 
κεηαζρεκαηηζκόο ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 
θνηλσληθήο πξόλνηαο.

 2001 (Report on the Future Objectives) Αλαθνξά ζηνπο Μειινληηθνύο 

Σηόρνπο γηα ηα ζπζηήκαηα Παηδείαο θαη Καηάξηηζεο. (Council report)  

Πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ζπκθσλία κε ην 
Δπξσπατθό Σπκβνύιην πάλσ ζε ηξεηο βαζηθνύο ζηόρνπο γηα ην 2010. 
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7. 7. Σπκκεηνρή ηνπ Σπκκεηνρή ηνπ Cedefop Cedefop 

 Σε ελαξκόληζε κε ην ξόιν ηνπ Cedefop σο Κέληξνπ 
Πιεξνθόξεζεο γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη 
Καηάξηηζε.

 Τε δέζκεπζε ηνπ Cedefop λα ζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηεο Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο ζηελ δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε.

 Τν 2000 έιαβε κέξνο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Μλεκνλίνπ ηεο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ Γηα Βίνπ Μάζεζε SEC (2000) 1832.

Κεληξηθή ηδέα: Η ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηώλ θαη ε πξνώζεζε ηεο 
απαζρόιεζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί ζηόρνη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο.

Έμη κελύκαηα-θιεηδηά: θαηλνύξγηεο βαζηθέο δεμηόηεηεο γηα όινπο, 
πεξηζζόηεξεο επελδύζεηο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό, θαηλνηνκίεο ζηε 
δηδαζθαιία θαη κάζεζε, αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο, επαλεμέηαζε ησλ 
κεζόδσλ Σπκβνπιεπηηθήο θαη Καζνδήγεζεο, θαη κεηαθνξά ηεο 
κάζεζεο πην θνληά (ζην ζπίηη καο).
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 Η δηαδηθαζία ηεο Σπκβνπιεπηηθήο πάλσ ζην Μλεκόλην ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε: αλάιπζε ησλ 

εζληθώλ εθζέζεσλ.

 Σθνπόο ήηαλ λα ζπγθεληξσζνύλ όιεο νη απόςεηο γηα ην πώο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί πξόνδνο ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΓΒΜ)

Η DG EAC δήηεζε από ην Cedefop λα πξνβεί ζε αλαζθόπεζε ησλ 

εζληθώλ εθζέζεσλ βάζεη ησλ αλσηέξσ έμη θιεηδηώλ.

 Σπκπέξαζκα: Η ΓΒΜ είλαη δσηηθή γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηεο 

Δπξώπεο.

Κξηηηθή γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ Μλεκνλίνπ:

 Διιηπήο έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ίζεο επθαηξίεο θαη πνιιή 

έκθαζε πάλσ ζηελ αηνκηθή επζύλε.
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 Ννέκβξηνο 2001 Έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο: Να θάλνπκε 
πξαγκαηηθόηεηα ηε ΓΒΜ ζηελ Δπξώπε COM (2001) 678

Η ΓΒΜ έρεη θαηαζηεί ε θαηεπζπληήξηα αξρή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
παηδείαο θαη ηεο θαηάξηηζεο.

 Τν έγγξαθν θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζηνρεύνπλ 
ζηε ΓΒΜ ζαλ κηα πξαγκαηηθόηεηα γηα όινπο.

 Η απόθαζε ηεο Επηηξνπήο 27 γηα ηε ΓΒΜ πηνζεηήζεθε από ην 
Σπκβνύιην ζηηο 27 Ινπλίνπ 2002.

 Τν Σπκβνύιην επηβεβαηώλεη όηη όια ηα ζέκαηα ηεο ΓΒΜ πξέπεη λα 
πξνάγνληαη θαη λα εληζρύνληαη κε δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο 
(actions) όπσο Leonardo, Youth, Socrates.
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 Μάηνο 2003 «Γηα Βίνπ Μάζεζε: Απόςεηο ησλ Πνιηηώλ» 

Έξεπλα Δπξσβαξόκεηξν από DG EAC/Cedefop/DG Press/Οκάδα 
Έξεπλαο Δπξσπατθήο Άπνςεο.

Η έξεπλα πεξηειάκβαλε 18,277 πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ειηθίαο 15 
θαη 65 θαη άλσ κε βάζε ηελ ειηθία, θύιν, πεξηνρή θαη ην κέγεζνο ηεο 
θνηλόηεηαο.

Ο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ εξσηεζέλησλ αλά ρώξα ήηαλ 1000.

Γηαλεκήζεθε ζε όιεο ηηο επίζεκεο γιώζζεο ηεο Έλσζεο θαη 
απνηεινύληαλ από 15 θιεηζηέο εξσηήζεηο (closed questions) πάλσ 
ζηε γλώκε ησλ πνιηηώλ γηα ηε κάζεζε.

 Τν ETF εηνίκαζε κηα αλαθνξά γηα όιεο ηηο «θαηλνύξηεο» ρώξεο (νη 
νπνίεο εληάρζεθαλ πξόζθαηα).

Η έξεπλα ζα επαλαιεθζεί ην θζηλόπσξν ηνπ 2004.
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 Η γλώκε ησλ πνιηηώλ ζηελ Διιάδα γηα ηε ΓΒΜ

 Μάιινλ πηζηεύνπλ όηη ε ΓΒΜ δελ είλαη θάηη ην ζεκαληηθό (21%), ελώ νη 

Γεξκαλνί θαη νη Ιζιαλδνί πηζηεύνπλ νκόθσλα ην αληίζεην.

 Θεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο ιηγόηεξν ηθαλό ζηε ρξήζε ησλ Η/Υ, ηνπ 

δηαδίθηπνπ θαη άιισλ επηζηεκνληθώλ/ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ θαη 

μέλσλ γισζζώλ (63%)- Σε ζύγθξηζε , ζρεδόλ όινη νη πνιίηεο ηνπ 

Λνπμεκβνύξγνπ πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ μέλεο 

γιώζζεο.

 4 ζηνπο 5 Έιιελεο πνπ εξσηήζεθαλ δελ είραλ ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνλ πεξαζκέλν ρξόλν θαη νη κηζνί από 

απηνύο είπαλ όηη δελ είραλ θαλέλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

 Έλαο ζηνπο 5 Έιιελεο δελ πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη θάπνηεο 

ζπνπδέο ή πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζην κέιινλ ιόγσ νηθνγελεηαθώλ 

ππνρξεώζεσλ (29%).
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 Ινύληνο 2003 Οξγάλσζε Γηεζλνύο Σπλεδξίνπ: «Πνιηηηθή, Πξαθηηθή 

θαη Σπλεξγαζία. Δνπιεύνληαο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ΔΒΜ».

 Τν Cedefop ζε ζπλεξγαζία κε ην DG EAC, EESC, Δπηηξνπή ησλ 

πεξηνρώλ(Committee of the Regions, ETF).

 Σπκκεηείραλ επίζεο: ASEM-LLL, ILO, World Bank, Council of Europe, 

European Social Partners θαη ε Διιεληθή Γεληθή Γξακκαηεία Δπηκόξθσζεο 

Δλειίθσλ.

 Η πξώηε πξνζέγγηζε άξρηζε από ηελ πεπνίζεζε όηη «ε δωή θαη ε 

εξγαζία ζηελ Επξώπε ηνλ 21ν αηώλα ηαπηίδεηαη κε ηε δωή θαη ηελ 

εξγαζία ζηνλ αηώλα ηεο γλώζεο».

 (Απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα θάλνπκε επηηπρία ηελ πξαθηηθή ηεο 

ΓΒΜ)
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 Οδεγίεο γηα ην Σπλέδξην: ηξία ζηξαηεγηθά ζέκαηα μερώξηζαλ:

 Βειηίσζε ζηελ πξόζβαζε ζηε γλώζε, επειημία θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή.

 Πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε γηα ηε κάζεζε.

 Γίθηπα θαη θνηλνπξαμίεο ζε κηα δηεπξπκέλε Δπξώπε.
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 Ννέκβξηνο 2003, ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε κηα αλαθνίλσζε, ε νπνία 
παξνπζίαζε κηα πξνζσξηλή αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Παηδεία θαη Καηάξηηζε 2010 κεηά ηε Ληζζαβόλα, 
COM (2003) 685 final

Η Αλαθνίλσζε ζπληζηά ηαρείο κεηαξξπζκίζεηο ζηα επόκελα ρξόληα θαη 
κηα πην ηζρπξή δέζκεπζε γηα λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηεο 
Ληζζαβόλαο.

 Μάξηηνο 2004, «Παηδεία θαη Καηάξηηζε 2010: Η επηηπρία ηεο 
ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο εμαξηάηαη από επείγνπζεο 
κεηαξξπζκίζεηο»: ε άπνςε απηή πηνζεηήζεθε από ην Δπξσπατθό 
Σπκβνύιην ηελ άλνημε.

 Η πξώηε θνηλή αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ πάλσ 
ζηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο 
Ληζζαβόλαο γηα ηελ παηδεία θαη ηελ θαηάξηηζε.
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 Τα ζπκπεξάζκαηα...

 Η πξόνδνο ηεο ΓΒΜ θαη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ είλαη πάξα πνιύ αξγή.

 Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Eurostat γηα ην εξγαηηθό δπλακηθό κόλν έλα πνζνζηό 12.5%

ειηθίαο 28-64 ζα παίξλνπλ κέξνο ζε πξνγξάκκαηα Παηδείαο θαη Καηάξηηζεο ην 2010.

 Οη Δπξσπατθέο νκάδεο ησλ επηκνξθσκέλσλ ελειίθσλ είλαη πνιύ κηθξόηεξεο 

από απηέο ησλ κεγάισλ αληαγσληζηώλ ζε παγθόζκηα θιίκαθα.

 Η παηδεία ελειίθσλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εξγαζία θαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.

 Πξνζβιέπεη ζε κηα πιήξσο νινθιεξσκέλε αηδέληα γηα ηελ παηδεία θαη ηελ 

θαηάξηηζε έσο ην 2006 νπόηε κηα λέα πξνζσξηλή θνηλή αλαθνξά ζα ππνβιεζεί.

 Τν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ρξεηάδνληαη επαλαζηαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο εάλ ε ΓΒΜ 

πξόθεηηαη λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα.
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ΔΔπξσπατθό Φόξνπκπξσπατθό Φόξνπκ γηα ηε Γηαθάλεηα ζηα γηα ηε Γηαθάλεηα ζηα 
επαγγεικαηηθά πξνζόληα επαγγεικαηηθά πξνζόληα 

 Ιδξύζεθε ην 1988 από ην Cedefop θαη ηελ Δπηηξνπή.

 Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ πξνζέγγηζε θνηλσληθώλ εηαίξσλ κε ηα 
εζληθά θέληξα θαηάξηηζεο.

 Δπηηεύγκαηα:

 Τν Σπκπιεξσκαηηθό Πηζηνπνηεηηθό δίλεη κηα πεξηγξαθή ησλ 
δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζε ν θάηνρνο.

 Τν Δπξσπατθό Βηνγξαθηθό: Δκπεξηζηαησκέλν Πξόηππν απνδεηθηηθό 
Δθπαίδεπζεο θαη Δκπεηξίαο. 

 Αλαγλώξηζε αλεπίζεκεο παηδείαο: πξνζπάζεηα λα εληζρπζνύλ νη 
δεμηόηεηεο θαη εκπεηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

 Τα εζληθά ζεκεία αλαθνξάο είλαη ηα ζεκεία ηα νπνία δηαζέηνπλ 
πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ην ζύζηεκα ησλ πξνζόλησλ.
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Europass COM (2003) 796Europass COM (2003) 796

 Πξόηαζε γηα κηα απόθαζε ελόο κνλαδηθνύ πιαηζίνπ πνπ αθνξά 

ζηε δηαθάλεηα ησλ πξνζόλησλ θαη δεμηνηήησλ (Europass)

 Σπληνλίδεη θαη αηηηνινγεί νξζνινγηζηηθά δηάθνξα ππάξρνληα 

εξγαιεία:

 Δπξσπατθό Βηνγξαθηθό

 Σπκπιεξσκαηηθό Πηζηνπνηεηηθό

 Σπκπιεξσκαηηθό Γίπισκα, 

 Τν Europass-Training / Mobilpass

 Δπξσπατθό Φαξηνθπιάθην Γισζζώλ (Δπξσπατθό Σπκβνύιην).
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CERTIDOCCERTIDOC

 Δπξσπατθό Σρέδην Leonardo I (DECIdoc) θαη Leonardo II

 Δπξσπατθή πηζηνπνίεζε γηα ηνπο εηδηθνύο ηεο Πιεξνθόξεζεο/ 

Documentalists

 Πηζηνπνίεζε Γεμηνηήησλ θαη αλαγλώξηζε ηεο ΓΒΜ

 Γεκνζίεπζε: Δπξσδεμηόηεηεο: Οδεγόο ηεο Πιεξνθόξεζεο θαη 

Τεθκεξίσζεο

http://www.certidoc.net

 Τν Cedefop ζπκκεηέρεη.
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Πξνθίι ηνπ Βηβιηνζεθνλόκνπ θαη πξνζσπηθνύ Πξνθίι ηνπ Βηβιηνζεθνλόκνπ θαη πξνζσπηθνύ 

ηεο πιεξνθόξεζεοηεο πιεξνθόξεζεο

 Τν Cedefop αλαιακβάλεη κειέηεο γηα λα ζπγθξίλεη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, πξνζόληα (πάλσ από 200) ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 Τν δίθηπν Τεθκεξίσζεο/ Πιεξνθόξεζεο Cedefop κειέηεζε ην 

δηθό ηνπ επάγγεικα θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, όηη απέρεη 

πνιύ αθόκα από ηελ έλλνηα «cybrarian», επίζεο πώο νη 

δεμηόηεηεο θαη ηα πξνζόληα ησλ επαγγεικαηηώλ ηεο 

Πιεξνθόξεζεο εμειίζζνληαη κε ηελ κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο. 

 Απνηέιεζκα είλαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα 

Κξάηε Μέιε θαη ζηε Ννξβεγία.
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Βηβιηνζήθεο θαη Δηα Βίνπ ΜάζεζεΒηβιηνζήθεο θαη Δηα Βίνπ Μάζεζε

Βηβιηνγξαθίεο γηα ηε Γηα Βίνπ ΜάζεζεΒηβιηνγξαθίεο γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε

 Σπληάρζεθαλ από ηελ Υπεξεζία Τεθκεξίσζεο ηνπ Cedefop κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ REFERNET 

 Γπλακηθή Βηβιηνγξαθία (Dynamic Bibliography) θαηαζθεπαζκέλε 

κε βάζε ηα έμη ζέκαηα-θιεηδηά ηνπ Μλεκνλίνπ γεσγξαθηθά.
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Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαοΔπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

Maite SantosMaite Santos

ms@cedefop.eu.intms@cedefop.eu.int

Cedefop Cedefop 
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