
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, το ερευνητικό ίδρυμα FIAP e.V. και ο φορέας Arbeit und Leben 

Hamburg σας καλούν να λάβετε μέρος στο Kick-off Event για το Future4VET, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

και ώρα 15:00

στο ELEON LOFT, Ναυτικού 17, Αθήνα 104 47.

Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 05 Σεπτεμβρίου.

Το έργο Future4VET έχει σκοπό την υποστήριξη στην Ίδρυση και Εποπτεία Ελληνικών Περιφερειακών 

Συμβουλίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και την πιλοτική ανάπτυξη της "πράσινης" 

επαγγελματικής εκπαίδευσης με Ελληνικά Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Πειραματικά και 

Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/plirofories-ekdilosis/kick-off-future4vet


Το κοινό έργο Future4Vet συνδέεται άμεσα με το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου 2021 μεταξύ του

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF) και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

και αποσκοπεί στη διαμόρφωση και υλοποίηση των στόχων, που διατυπώνονται στον τομέα της Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η δήλωση προθέσεων υπογραμμίζει, ότι πρέπει να προωθηθεί ο διάλογος κοινωνικής

εταιρικής σχέσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ότι πρέπει να

αναπτυχθούν από κοινού καινοτόμα επαγγελματικά προφίλ και μορφές κατάρτισης σε σχέση με τις μεγα-τάσεις του

΄greening΄και της ψηφιοποίησης καθώς και ότι πρέπει να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η επικαιρότητα της

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Future4Vet στοχεύει στην υλοποίηση αυτών των στόχων, αξιοποιώντας με συνέπεια τα προηγούμενα

αποτελέσματα της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

στην οποία ο επικεφαλής της κοινοπραξίας, FIAP e.V. και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο έχουν συμμετάσχει εντατικά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον το έργο συνεχίζει άμεσα το διάλογο μεταξύ

γερμανικών και ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, που ξεκίνησε με το σχέδιο στρατηγικής, το οποίο

εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Unions4Vet. Ο εταίρος του έργου, Arbeit und Leben, στο Αμβούργο, συνεισφέρει

ουσιαστικά με την τεχνογνωσία του.

Η εναρκτήρια εκδήλωση καλεί τους Γερμανούς και Έλληνες εταίρους να συζητήσουν τις προσδοκίες και τους στόχους

του έργου με σκοπό να καθορίσουν από κοινού την πορεία ανάπτυξης.

Θα χαρούμε για τη συμμετοχή σας.


