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Ιδέες πάνω στο ευρύ φάσμα του επαγγελματικού σχολικού 
προγραμματισμού

Άνοιξε ορίζοντες των εθνικών και διεθνών επαγγελματικών 
ευκαιριών

Κατεύθυνε  επίσης επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
παρέχουν κατάρτιση να έρθουν σε επαφή με 
εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και επιχειρήσεις

Υπήρξαν ποικίλα συμπόσια, σεμινάρια και διαλέξεις σχετικά με το 
θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Παγκόσμιος διαγωνισμός!
42ος διαγωνισμός WorldSkills

46 κορυφαίες ειδικότητες
1050 εκλεκτοί διαγωνιζόμενοι

50 χώρες, 3.000 ειδικοί και καθοδηγητές
200.000 επισκέπτες

1.000 δημοσιογράφοι



Γιορτή απονομής βραβείων



Συμμετοχή της Ελλάδας

• ζαχαροπλαστική
• μαγειρική
• εστιατορική
• κόσμημα
• ένδυση-βιτρίνα
• ασθητική
• νοσηλευτική
• WEB design
• γραφιστική
• ψυκτική
• ηλεκτρολογία
• δίκτυα



Συμμετοχή της Ελλάδας

• ανθοδετική
• αρχιτεκτονική χρήση
• Ηλεκτροσυγκόλληση
• βαφή
• διακόσμηση
• υδραυλικά και 

θέρμανση
• πέτρα
• τοποθέτηση 

πλακιδίων
• χτίσιμο
• επιχρίσματα
• εκτυπώσεις



Συμμετοχή της Ελλάδας

• φανοποιός
• επισκευή αυτοκινήτου
• ξυλουργική
• αρχιτεκτονική κήπου
• λύσεις πληροφορικής
• κατασκευές ηλεκτρονικής
• μεταλλοκατασκευές
• ελασματουργία
• επισκευή αεροπλάνου
• αυτοματισμός
• βιομηχανική παραγωγή
• μηχανοτρονική
• σχεδίαση εξαρτημάτων
• CNC - βιομηχανικός έλεγχος
• τηλερομποτική
• μηχανική πλαστικού υλικού.



καθαρή προβολή της χώρας 

Προτάσεις

υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσίαδράση στην τοπική κοινωνία

οι  σπουδαστές κερδίζουν



Προτάσεις

• ακαδημία Δεξιοτήτων
• εξαιρετική γιορτή
• ιδιωτικοί φορείς 

κατάρτισης
• εκτός ατζέντας
• ειδικές δεξιότητες
• experts
• deputy experts
• ευρωπαϊκά προγράμματα
• βιομηχανία εκπαίδευσης
• αναπτυξιακός βραχίονας



Προτάσεις

• Χορηγοί
• αναμόρφωση
• σήμα ποιότητας
• EuroSkills 2016
• διεθνή φόρα
• CEDEFOP



Η Ελλάδα ξανά καινοτομεί

Πόση προπόνηση χρειάζεται; Πότε πρέπει να 
ενταθεί αυτή;Πόσος είναι  ο προϋπολογισμός για μια γόνιμη 

συμμετοχή στον διαγωνισμό;

το νέο ΕΣΠΑ θα περιλαμβάνει πολλά κονδύλια για την 
καινοτομία και τις δεξιότητες;

θα ενεργήσουμε πάλι με ιδιοτέλεια;
ριζική αναμόρφωση του τομέα δεξιοτήτων;

Υπάρχουν δυνάμεις που δεν αφήνουν να ανθίσουν οι τεχνικές δεξιότητες στη χώρα μας;

θα αποκατασταθεί ξανά το 
όνομα Greece στο διεθνές 

στερέωμα;



Promotion Euroskills 2016



Σας ευχαριστώ


