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  Saloniki, 23 październik 2017 r. 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie po roku 2020 

W ostatnich latach państwa europejskie coraz ściślej współpracują w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia zawodowego w związku z niepewnością związaną z 
globalizacją, cyfryzacją, migracją i przechodzeniem na bardziej ekologiczną 
gospodarkę. W tym kontekście Cedefop bada kwestię przyszłych tendencji w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w celu pobudzenia debaty na 
temat europejskiej współpracy w tej dziedzinie po roku 2020. 

Z nowej noty informacyjnej Cedefop wynika, że w nadchodzących latach w całej 
Europie oferta kształcenia i szkolenia zawodowego będzie się rozszerzać i coraz 
bardziej różnicować. Obecne tendencje w ramach wszystkich rodzajów 
kształcenia i uczenia się zawodoweego, polegają na rozwoju form uczenia się w 
większym stopniu ukierunkowanych na umiejętności praktyczne związane z 
pracą. Jednocześnie, kształcenie i szkolenie mające na celu rozwój umiejętności 
zawodowych jest rozwijane tak, aby obejmowało wyższe i niższe poziomy 
kształcenia niż tradycyjnie przyjęty średni poziom. Z tego rodzaju zmianami 
wiąże się jednak ryzyko postępującej fragmentacji kształcenia i szkolenia 
zawodowego. 

Z tego względu ważne jest, aby decydenci i praktycy angażowali się w ogólną 
debatę na temat najlepszych metod współpracy i wzajemnego uczenia się, które  
zapewnią trwałość i dostępność kształcenia i szkolenia zawodowego w 
przyszłości. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej miało to miejsce, 
przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego nierozerwalnie wiąże się z 
przyszłością rynku pracy. 

Prosimy o pobranie noty informacyjnej, aby uzyskać więcej informacji na temat 
nowego projektu Cedefop dotyczącego przyszłości kształcenia i szkolenia 
zawodowego. 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie 
internetowej. 

Kontakt 

Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9123?utm_campaign=BN201709Lookingback
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9123?utm_campaign=BN201709Lookingback
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
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Tel.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

O Cedefop 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją 
Unii Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie 
europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Dołącz do nas    

mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

