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Tárgy:

Az Önök hozzájárulása az első Európai Szakképzési Hét programjához,
2016 December 5-9.

Az Európai Bizottság ezúton szeretné köszönetét nyilvánítani az Önök hozzájárulásáért az első
Európai Szakképzési Hét programjaihoz, valamint ahhoz, hogy e hét eseményei sikeresek és
emlékezetesek legyenek.
A Bizottság ezen kezdeményezése azt tűzte ki céljául, hogy megmutassa, mennyire fontos
szerepet játszik a szakképzés a szakmák, képesítések támogatásában, az innováció és a
versenyképesség fejlesztésének elősegítésében. A programsorozat másik célja az volt, hogy a
résztvevők kideríthessék, hogyan tudják használni, illetve fejleszteni tehetségüket és
képességeiket a szakképzésen keresztül.
Önök segítettek abban, hogy megszervezzünk több, mint 900 programot szerte Európában,
melyek a becslések szerint 702 250 emberhez jutottak el. A hét során csak Brüsszelben a
résztvevők száma meghaladta az 1000 főt a különböző eseményeken és műhelybemutatókon.
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy szilárd alapokon tudjuk elkezdeni szervezni a következő
Európai Szakképzési Hetet. Talán az Önök segítségét is igénybe fogjuk majd venni és
megkérdezzük majd Önöket az idei év tapasztalatairól és arról, hogyan tudjuk majd még
vonzóbbá tenni a szakképzést, hogy ez legyen a jövőben az „Első választás”.
Csatoltan küldünk egy előzetes tájékoztatót a hét eredményeiről.
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EURÓPAI SZAKKÉPZÉSI HÉT, 2016. December 5-9.
Programok az EU tagállamaiban
Több, mint 900 esemény zajlott az EU tagállamaiban és azokon kívül is.
Az események több, mint 700 000 emberhez jutottak el.
A legsikeresebb programok:
Nyitott Műhelyek
Konferenciák
Szemináriumok
A legsikeresebb szervezők:
Szakképző Intézmények
Országos/Regionális/Helyi felelős szervezetek
Országos ügynökségek
A 3 legsikeresebb ország:
Spanyolország
Magyarország
Horvátország
A legfontosabb célcsoportok:
A tanárok
A szakképzésben résztvevő diákok
A fiatalok
Brüsszeli programok:
A brüsszeli programok résztvevői azt nyilatkozták, hogy a programok a várakozásaikat
túlszárnyalták, és hogy többségük szívesen venne részt hasonló eseményen jövőre is.
1500 fő látogatta az Európai Bizottság által szervezett eseményeket.
Közösségi média:
Több, mint 8800 poszt/feltöltés
Több, mint 9 millió megtekintés
Több, mint 30 millió említése/érintése a hét eseményeinek valamilyen formában

