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ΤΟ ΕΡΓΟ EXPOVET

Tο Erasmus+ ΚΑ3 έργο με τίτλο: «Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για Στελέχη Εξαγωγών» 

και ακρωνύμιο: EXPOVET στοχεύει στην ανάπτυξη ενός τίτλου επιμόρ-
φωσης  στο ανώτατο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΠ 6), στον 
τομέα του διεθνούς εμπορίου για αποφοίτους πανεπιστημίων και ανέρ-
γους, καθώς και στην ενίσχυση της διακρατικής δικτύωσης μεταξύ των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Παρόχων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο και επιχειρήσεων. Τα Πανεπιστήμια ή οι 
φορείς κατάρτισης που είναι συνδεδεμένοι με τα πανεπιστήμια θα υλοποι-
ήσουν το πρόγραμμα σε συνεργασία με επιχειρήσεις. Ο συγκεκριμένος τίτ-
λος κατάρτισης συνδυάζει θεωρητική και πρακτική μάθηση και κατάρτιση.

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου EXPOVET είναι η:
▶ Ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος  ανώτερης ΕΕΚ σε θέματα 

σχετικά με την διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
▶ Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των παρόχων ΕΕΚ  σε τριτοβάθμιο επίπεδο.
▶ Βελτίωση και επικύρωση των οριζόντιων επιχειρηματικών και 

επικοινωνιακών ικανοτήτων των σπουδαστών.
▶ Χρήση μεθόδων μάθησης βασισμένων στην εργασία (πρακτική 

άσκηση) και ενοτήτων  κινητικότητας.

Το εταιρικό σχήμα του έργου EXPOVET αποτελείται από  
τους παρακάτω (7) επτά εταίρους:

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Κέντρο Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ (Ελλάδα), ως επικεφαλής εταίρος. 

- Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Γερμανία)

- Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Ελλάδα)
- EURICON Consultans (Ελλάδα)
- Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας - Ινστιτούτο 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Βουλγαρία)
- Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου 

(Ρουμανία)
- Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και  

Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης (Ελλάδα) 
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Έκθεση Διάγνωσης των Αναγκών Κατάρτισης 
& Ζήτησης Δεξιοτήτων

H    Έκθεση εντοπίζει και καταγράφει τη ζήτηση των σχετικών δεξιοτήτων από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), αλλά και τις συναφείς ανάγκες κατάρτισης 

των φοιτητών και των αποφοίτων της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ως μελλοντικών 
εργαζομένων, στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Δύο διαφορικά ερωτηματολό-
για διακινήθηκαν από το εταιρικό σχήμα για να διερευνηθεί η ζήτηση δεξιοτήτων 
από τις ΜμΕ και οι ανάγκες κατάρτισης των φοιτητών, στη Βουλγαρία, στην Ελ-
λάδα και στη Ρουμανία. Επιπλέον, οργανώθηκαν τρεις ομάδες εστιασμένης συ-
ζήτησης (focus groups) στις τρεις χώρες για να εξετάσουν τα αποτελέσματα των 
παραπάνω ερευνών, σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, οι εταίροι του έργου επιβεβαίωσαν 
τα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, κατά τη διάρκεια ενός διακρατικού θεματι-
κού εργαστηρίου που διοργανώθηκε στην Βόννη. 

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια ευρήματα των παραπάνω ερευνών είναι:
▶ Οι εκπρόσωποι από τους Βούλγαρους, Έλληνες και Ρουμάνους εργοδότες 

διαγιγνώσκουν τρεις βασικές δεξιότητες για την ανάπτυξη των διεθνών 
πωλήσεων μιας εταιρείας:  

- Εξαγωγικό / Διεθνές Marketing και Ανάπτυξη Αγορών
- Δεξιότητες ξένων γλωσσών 
- Έρευνα και επιλογή αγορών του εξωτερικού
▶ Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων φοιτητών και αποφοίτων ενδιαφέρεται 

να ασχοληθεί επαγγελματικά στον τομέα των εξαγωγών,
▶ Η αντίληψη των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με τις ειδικότητες/

καθήκοντα και τις απαραίτητες δεξιότητες για την προώθηση της διε-
θνοποίησης των ΜμΕ δεν ταιριάζει απόλυτα με αυτό που πραγματικά 
χρειάζονται οι εργοδότες, 

▶ Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις  μεταξύ των προσφερόμενων και 
αιτούμενων επαγγελμάτων,

▶ Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ΜμΕ και φοιτητών και 
αποφοίτων από τις τρεις χώρες αλλά συμφωνούν στην σπουδαιότητα και 
συνάφεια των συγκεκριμένων δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα τους,

▶ Η ανάλυση δεδομένων αναδεικνύεται σημαντική για τα στελέχη εξαγω-
γών, όμως το υπάρχον εργατικό δυναμικό δεν διαθέτει αυτές τις δεξιότη-
τες, όπως επισημάνθηκε στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης. 
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Κοινό προφίλ προσόντων 
του Στελέχους Εξαγωγών

Η ανάπτυξη ενός κοινού προφίλ προσόντων για τα Στελέχη Εξαγωγών 
βασίζεται στις διαγνωσμένες ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης και απαι-

τήσεις δεξιοτήτων, όπως συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στην έκθεση 
αναγκών κατάρτισης & ζήτησης δεξιοτήτων. Επιπλέον, αυτό το παραδοτέο 
περιλαμβάνει ανάλυση και ανασκόπηση: 

▶ Επιλεγμένων σχετικών πληροφοριών από υφιστάμενους, πρόσφατα 
ενημερωμένους, κανονισμούς κατάρτισης στον τομέα του εξωτερι-
κού εμπορίου από τις τέσσερις χώρες.

▶ Πρόσφατων ανακοινώσεων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία με στόχο τον εντοπισμό πιθανών πρό-
σθετων απαιτήσεων των επιχειρήσεων σε ικανότητες που αφορούν 
το διεθνές εμπόριο.

1η Διοικητική Συνάντηση του έργου

Βόννη Γερμανία (ΒΙΒΒ)
4& 5 Ιουλίου 2019
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▶ Των συμπερασμάτων του δεύτερου θεματικού εργαστηρίου στη Σόφια.
▶ Ευρωπαϊκών δημοσιεύσεων σχετικών με την προσέγγιση της  έννοιας 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσό-
ντων (EQF), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφερόμενων Ακαδημα-
ϊκών Μονάδων ΕΕΚ (ECVET) και της Ευρωπαϊκήs Ταξινόμησης Δεξιο-
τήτων, Ικανοτήτων, και Επαγγελμάτων (ESCO).

Το κοινό προφίλ προσόντων διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) κύριους τομείς 
δραστηριοτήτων: 

1. Ανάπτυξη, ανάληψη και εκτέλεση καθηκόντων σχετικών με το διεθνές 
marketing, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και διερεύνη-
σης των διεθνών αγορών

2.  Εφαρμογή των αρχών της διαχείρισης διεθνών επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων και της ασφαλούς διαχείρισης κινδύνων και αλλαγών 

3.  Εκτέλεση Συναλλαγών εξωτερικού εμπορίου και κάλυψη διεθνών αγο-
ρών 

4. Χρήση ξένων γλωσσών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων όσον αφορά 
τη διεθνή επικοινωνία

Κάθε βασικός τομέας των παραπάνω δραστηριοτήτων ορίζεται περαιτέρω 
από τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες), με 
βάση μια ενεργητική προσέγγιση η οποία ενοποιεί τα τρία παραπάνω στοι-
χεία. 
Οι εταίροι του έργου συμφωνούν  ότι η διάρκεια της προτεινόμενης εκπαί-
δευσης συνιστάται να είναι 600 ώρες. Η διάρκεια καθορίστηκε έτσι ώστε 
να ταιριάζει σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εκείνα που είναι ήδη 
εργαζόμενοι. Η κατανομή του χρόνου στις ενότητες κατάρτισης συστήνεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε γνώσεις, δεξιότητες, και ικανότητες των κυρί-
ων τομέων δραστηριότητας.
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Κοινό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα του 
διεθνούς εμπορίου

Tο Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης για Στε-
λέχη Εξαγωγών, στο Επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, 

αναπτύχθηκε με βάση το Κοινό Προφίλ Προσόντων του Στελέχους Εξαγω-
γών, την έρευνα σχετικά με τα συναφή προγράμματα ανώτερης επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  που υλοποιούνται στην Ελλάδα, στη 
Βουλγαρία και στη Ρουμανία, τα βασικά στοιχεία για συναφή προγράμματα 
ανώτερης ΕΕΚ στη Γερμανία. και τα συμπεράσματα του τρίτου θεματικού 
εργαστηρίου που οργανώθηκε στο Βουκουρέστι. 
Το πρόγραμμα κατάρτισης των 600 ωρών δομείται σε τέσσερις ενότητες και 
περιλαμβάνει μάθηση στον χώρο εργασίας και φάσεις κινητικότητας σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Κοινό Πρόγραμμα ΕΕΚ για Στελέχη Εξαγωγών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΩΡΕΣ Πιστωτικές 
Μονάδες

Μάθηση 
στον 

χώρο της 
εργασίας

(%)

Κοινή 
Διαδικτυακή 

τάξη / 
διαδικτυακή  
κινητικότητα

Κινητικότητα

Διοίκηση 
Επιχειρήσεων
Σε Διεθνές 
Επίπεδο

150 25 40 ώρες 
(26,7%)

ΝΑΙ ΝΑΙ

Διεθνές 
Marketing

150 25 40 ώρες 
(26,7%)

ΝΑΙ ΝΑΙ

Συναλλαγές 
εξωτερικού

200 33 80 ώρες 
(40%)

ΝΑΙ ΝΑΙ

Πολυγλωσσικές 
δεξιότητες και 
διαπολιτισμικές 
ικανότητες

100 17 80 ώρες 
(80%)

ΝΑΙ ΝΑΙ

Total 600 100 240 ώρες 
(40%)

Τύπος προγράμματος Συνεχιζόμενη Κατάρτιση / Επαγγελματική 
Εξειδίκευση

Απαιτήσεις Εισόδου
Πτυχίο Ανώτατης Σχολής  ή/και ολοκλήρωση 
παρακολούθησης προγραμμάτων ΕΕΚ και 
επαγγελματική εμπειρία στο επίπεδο 5 ΕΠΠ.

Γλώσσα Διδασκαλίας και εξετάσεων Αγγλικά 
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Φορείς κατάρτισης συνδεδεμένοι με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) 
και άλλοι Πάροχοι ΕΕΚ στο μετά-δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο  
της Ευρωπαϊκές Ένωσης, μαζί με επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν 
στο εταιρικό σχήμα παρόχων του προγράμματος κατάρτισης EXPOVET.
Επιπλέον, το παραπάνω κοινό πρόγραμμα κατάρτισης συνοδεύεται από:

- έναν κατάλληλο μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας (κριτήρια & 
διαδικασίες), με βάση τις αρχές του EQAVET (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Διασφάλισης Ποιότητας στην ΕΕΚ).

- ένα σχήμα αμοιβαίας πιστοποίησης (πρότυπα, κριτήρια & διαδικασίες) 
των αποκτηθέντων δεξιοτήτων, συμβατών με τις εκάστοτε εθνικές 
διαδικασίες πιστοποίησης.

2η Διοικητική Συνάντηση του έργου

Σόφια Βουλγαρία (IPS)  
14 & 15 Νοεμβρίου 2019
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ΕXPOVET Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΠ) 

Ο μηχανισμός διασφάλισης ποιότητας  του προγράμματος κατάρτισης 
EXPOVET υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 

ή ανασκόπηση του Κοινού Προγράμματος Σπουδών στον τομέα του διεθνούς 
εμπορίου. Περιλαμβάνει τις συμφωνημένες διαδικασίες για την ανάπτυξη και 
επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (περιεχόμενο, παιδαγω-
γικές μεθοδολογίες), την εφαρμογή των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 
κατάρτισης σε δύο χώρους μάθησης (τάξη, χώρο εργασίας) και σε χώρους 
εκμάθησης που βρίσκονται στο εξωτερικό (ηλεκτρονική κινητικότητα ή φυσι-
κή κινητικότητα), και την αναθεώρηση της συνάφειας του μαθήματος με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συνεπώς, o μηχανισμός ΔΠ του προγράμματος 
κατάρτισης EXPOVET μεταφέρει τον βασικό κύκλο ΔΠ του EQAVET σε όλους 
τους οργανισμούς και τις διαδικασίες που εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα 
κατάρτισης. 

Τα ακόλουθα διαφορετικά πλαίσια ποιότητας και σχήματα διασφάλισης ποι-
ότητας εξετάστηκαν και προσαρμόστηκαν  εντός του Κοινού Προγράμματος 
Κατάρτισης EXPOVET:

1)  Το EQAVET, ως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην ΕΕΚ,
2)  ΤΟ EQAVET για την μάθηση βασισμένη στην εργασία, 
3) Η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Κοι-

νών Προγραμμάτων Σπουδών,
4)  Οι υφιστάμενες διατάξεις για τη διασφάλιση ποιότητας στα συστήματα 

μαθητείας.

2o Θεματικό Εργαστήριο

Σόφια Βουλγαρία (IPS)  
14 Νοεμβρίου 2019
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Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του έργου EXPOVET περιλαμβάνει λί-
στες ελέγχου που πρέπει να ακολουθούνται από τους EXPOVET οργανισμούς 
(οργανισμούς που προσφέρουν το πρόγραμμα, οργανισμούς που σχεδιάζουν 
το πρόγραμμα, και τον Συντονιστή EXPOVET ο οποίος επιβλέπει το πρόγραμ-
μα και υποστηρίζει τους  παρόχους οργανισμούς). Το εταιρικό σχήμα του έρ-
γου EXPOVET συμφωνεί ότι το αναπτυχθέν πρόγραμμα κατάρτισης ακολου-
θεί βασικούς κοινούς προκαθορισμένους στόχους. Το εταιρικό σχήμα ορίζει 
έναν υπεύθυνο ποιότητας που είναι συνδεδεμένος ή εντός του συντονιστή 
ΕΧPOVET. Ο συντονιστής EXPOVET, ο οποίος βρίσκεται εντός του φορέα 
ASECU, αντιπροσωπεύει τη βασική επιχειρησιακή μονάδα αυτού του προγράμ-
ματος κατάρτισης και συνεπώς έχει την ευθύνη της διασφάλιση ποιότητας. 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί υπόκεινται στις απαιτήσεις διασφάλισης ποι-
ότητας και στις διαδικασίες διαπίστευσης που καθορίζονται από το αντίστοιχο 
ρυθμιστικό τους περιφερειακό ή εθνικό πλαίσιο. Οι επιχειρήσεις που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα κατάρτισης EXPOVET ακολουθούν επίσης τις ίδιες τομεα-
κές ή οργανωτικές απαιτήσεις ποιότητας.

Η προσέγγιση EQAVET εφαρμόζεται ως εξής:
1.  Διασφάλιση ποιότητας στο σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης   

EXPOVET και στην υφιστάμενη / διευρυνόμενη συνεργασία, π.χ. ανά-
λυση αναγκών προσόντων, συμφωνίες οργάνωσης και προϋπολογι-
σμού που διέπουν την προσφορά του προγράμματος κατάρτισης.

2.  Διασφάλιση ποιότητας κατά την εφαρμογή του προγράμματος κα-
τάρτισης EXPOVET που συμπεριλαμβάνει το διδακτικό και διοικητικό 
προσωπικό σε πανεπιστήμια ή οργανισμούς κατάρτισης, και σε επιχει-
ρήσεις, τη φάση κινητικότητας καθώς και τη διακρατική μονάδα διαχεί-
ρισης. Επίσης συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας  
για τη μάθηση βασισμένη στην εργασία και τις φάσεις κινητικότητας.

3.  Διασφάλιση ποιότητας στην αξιολόγηση που συνεπάγεται ότι υπάρ-
χουν μηχανισμοί συλλογής δεδομένων και ανάλυσης δεδομένων, κα-
θώς και ορισμός δεικτών. 

4.  Η διασφάλιση ποιότητας κατά την ανασκόπηση του προγράμματος κα-
τάρτισης EXPOVET σημαίνει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδο-
μένων συζητούνται από κοινού και οδηγούν σε εφικτές προτάσεις βελ-
τίωσης που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων.
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Συνέντευξη Τύπου

Σόφια Βουλγαρία (IPS)  
14 Νοεμβρίου 2019

Μνημόνιο συνεργασίας 
για τη δημιουργία της κοινής δομής

Ενα κοινό βιώσιμο δίκτυο συνεργασίας εγκαθιδρύεται μεταξύ των συμμε-
τεχόντων πανεπιστημίων / Παρόχων ΕΕΚ (σε τριτοβάθμιο επίπεδο) και 

των Επιχειρηματικών Ενώσεων / Επιχειρήσεων με σκοπό τη διασφάλιση της 
διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσό-
ντων μεταξύ των συμμετεχόντων ΑΕΙ, βάσει των αρχών του ECVET, καθώς 
και για τη διασφάλιση της κυριότητας, και της από κοινού διαχείρισης του 
προγράμματος κατάρτισης EXPOVET. 
Το Μνημόνιο Κατανόησης του EXPOVET, όπως διαμορφώθηκε στο διαδι-
κτυακό τέταρτο θεματικό εργαστήριο που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη, 
επισημοποιεί την συνεργασία στην οποία έχουν καταλήξει τα διάφορα μέρη 
που συγκροτούν την κοινή δομή συνεργασίας, και το οποίο περιγράφει τις 
αμοιβαίες  προσδοκίες και την αμοιβαία κατανόηση όλων των μερών που συμ-
μετέχουν στο εταιρικό σχήμα του έργου EXPOVET. 
Αρχικά, το υπάρχον εταιρικό σχήμα υπογράφει το Μνημόνιο Κατανόησης του 
EXPOVET, αλλά οποιοδήποτε άλλο ΑΕΙ, Πάροχος ΕΕΚ σε τριτοβάθμιο επίπεδο, 
αντιπροσωπευτικοί φορείς ΜμΕ και εξαγωγέων θα μπορούν να συμμετάσχουν 
σε αυτό το κοινό βιώσιμο δίκτυο συνεργασίας, αφού εκπληρώνουν μια δεδο-
μένη σειρά απαιτήσεων.
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Πιο συγκεκριμένα, για να διασφαλίσουν έναν ποιοτικό και προσανατολισμένο 
στην αγορά εργασίας τίτλο επιμόρφωσης στους εκπαιδευόμενους, και την 
ποιοτική και αποτελεσματική προσφορά του, τα μέρη συμφωνούν ειδικότερα: 

1)  Να υποστηρίζουν τον Συντονιστή της Δομής ορίζοντας έναν υπεύθυνο σύν-
δεσμο στον Συντονιστή Δομής για να επιβλέπει και να διευκολύνει την εφαρ-
μογή οποιωνδήποτε συμφωνιών που προκύπτουν από το παρόν Μνημόνιο 

2)  Να παρακολουθούν ενεργά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
και της Συντονιστικής Επιτροπής 

3)  Να διατηρούν την προσφορά τίτλων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας 

4)  Να διασφαλίζουν την παροχή του προγράμματος μέσω επαρκών πό-
ρων διδασκαλίας και κατάρτισης 

5)  Να συνεργάζονται με επιχειρήσεις  που προσφέρουν μάθηση βασι-
σμένη στην  εργασία και να προσφέρουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις  
μέσω τη συντονιστικής δομής

6) Να ακολουθούν τις από κοινού συμφωνημένες διαδικασίες για την 
αποδοχή και επιλογή εκπαιδευομένων 

7)  Να διασφαλίζουν την εικονική ή φυσική μαθησιακή κινητικότητα των 
μαθητών

8)  Να δεσμευτούν ότι θα ακολουθήσουν τους κανονισμούς των εξετάσε-
ων, τις μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών όπως συμφωνήθηκαν στο 
κοινό πρόγραμμα σπουδών EXPOVET 

9)  Να δεσμευτούν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτυγχάνο-
νται από τους εκπαιδευομένους κατά τη διάρκεια των περιόδων κινη-
τικότητας τους στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις  ή σε πανεπιστήμια ή σε 
κέντρα διά βίου μάθησης, θα αναγνωριστούν 

10) Να ενημερώνουν τα υπογράφοντα μέρη για τυχόν αλλαγές στο νομικό 
πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της ΕΕΚ που ενδέχεται να 
επηρεάσουν το κοινό πρόγραμμα 

Όσον αφορά την κινητικότητα, τη διασφάλιση ποιότητας και την αμοιβαία ανα-
γνώριση, στο μνημόνιο κατανόησης υπάρχουν παραρτήματα: 

1)  Πρότυπο Συμφωνητικού μάθησης 
2)  Κοινός χάρτης ποιότητας για την μάθηση και κατάρτιση εντός των επι-

χειρήσεων.
3)  Ένας κοινός χάρτης ποιότητας για τη μάθηση και την κατάρτιση εντός 

πανεπιστημίων.
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Συνέντευξη Τύπου

Συνέντευξη Τύπου, Θεσσαλονίκη Ελλάδα (ΣEBE)
10 Δεκεμβρίου 2019

Τι κάνει το EXPOVET τόσο μοναδικό 
Τα κύρια ελκυστικά στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης EXPOVET είναι: 

- Ευέλικτη δομή σε ενότητες κατάρτισης
- Μίγμα μάθησης εντός αιθούσης και εντός επιχείρησης/εργασίας
- Αμοιβαία αναγνώριση των αποκτούμενων γνώσεων, ικανοτήτων, δεξι-

οτήτων 
- Από κοινού συμμετοχή εκπαιδευομένων από διαφορετικές χώρες 
- Ύπαρξη κοινής τάξης ηλεκτρονικής μάθησης 
-  Ύπαρξη της ευρωπαϊκής φάσης κινητικότητας 
- Τα Αγγλικά ως κοινή γλώσσα του μαθήματος 
- Αντικείμενα εκπαίδευσης που απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες 

κατάρτισης και ζήτησης δεξιοτήτων
- Μάθηση βασισμένη σε project 
- Υψηλής ποιότητας προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού 
- Χρήση καινοτόμων & διαδραστικών παιδαγωγικών μεθόδων 
- Χρήση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
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Κατά συνέπεια, η προστιθέμενη αξία αυτού του προγράμματος είναι πολύ 
υψηλή επειδή: 

▶ Δεν υπάρχει αντίστοιχο κοινό πρόγραμμα κατάρτισης σε αυτόν τον 
τομέα και σε αυτό το επίπεδο προσόντων, στην Ελλάδα, στην Βουλ-
γαρία και στην Ρουμανία.

▶ Τα αναπτυχθέν κοινό πρόγραμμα κατάρτισης ενσωματώνει διακριτές 
φάσεις κινητικότητας και  ηλεκτρονικής κινητικότητας, προσφέροντας 
διαδικτυακά μαθήματα στα Αγγλικά σε επιλεγμένα θέματα ή μέσα 
από την δημιουργία ομάδων σπουδαστών από τα τρία συμμετέχοντα 
πανεπιστήμια.

▶ Το αναπτυχθέν κοινό πρόγραμμα κατάρτισης ενσωματώνει τη μάθη-
ση στο χώρο εργασίας και ειδικότερα τη μάθηση στο χώρο εργασίας 
εκτός της χώρας προέλευσης των σπουδαστών.
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Εταίροι του έργου:

Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ)
www.auth.gr

Γερμανία
Ομοσπονδιακό ίδρυμα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (BIBB)
www.bibb.de

Ελλάδα
Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
www.seve.gr

Ελλάδα
EURICON ΕΠΕ
www.euricon.gr

Βουλγαρία

Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας 
Οικονομίας-Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (IPS)
www.ips.bg

Romania
Το Πανεπιστήμιο Οικονομικών 
Επιστημών του Βουκουρεστίου (ΑSE)
www.ase.ro

Ελλάδα

Ένωση των Οικονομικών 
Πανεπιστημίων της Νότιας και  
Ανατολικής Ευρώπης και της 
Παρευξείνιας Ζώνης (ΑSECU)
www.asecu.gr

 



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της 
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
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