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СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 

Системите за професионално образование и обучение в Европа 
накратко 

Cedefop представя кратко, ясно и конкретно системите за професионално 
образование и обучение (ПОО) в нова публикация (на английски език), 
която обединява основните характеристики и данни за ПОО в 30 държави: 
всички държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия. 

Макар и държавите да имат общи цели и 
предизвикателства, техните системи за ПОО 
са различни, формирани от социално-
икономически условия и традиции. Сборникът 
от поредицата „ПОО — във фокуса на 
обектива“ (Spotlight on VET) има за цел да 
представи бърз преглед на основните 
характеристики на ПОО в Европа. В него се 
пояснява мястото на ПОО в цялостните 
системи за образование и обучение в 
отделните държави и се представят основните 
начини за присъединяване към системите за 
образование и обучение и за преминаване към 
по-високо образователно ниво за учащите се; 
видовете и нивата на квалификация, 
предоставяни от тези програми; видовете 

програми, формите на обучение, коефициентът и продължителността на 
учене в процеса на работа. Те са представени по такъв начин, че да 
помогнат на местните и чуждестранните читатели да разберат различните 
системи и да направят някои сравнения. 

Настоящата публикация е полезна отправна точка за създателите на 
политики, социалните партньори, експертите, изследователите и 
журналистите. Освен това тя предоставя насоки и на другите участници в 
дейности, свързани с ПОО: доставчици на ПОО, учители и обучители; 
методисти, специалисти по присъждане на квалификации и валидиране, 
както и на други читатели, които биха желали да се запознаят със 
системите за ПОО в цяла Европа. 

Прочетете съобщенията за медиите на Cedefop тук. 

Абонирайте се за другите медийни продукти на Cedefop (информационен бюлетин, 
списание, информационни бележки и др.) като създадете потребителски акаунт на 
нашия уебсайт. 
 
Данни за връзка 

http://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/bg/news-and-press/press-and-media/press-releases
https://www.cedefop.europa.eu/bg/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/bg/user/register
http://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf
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Служител за връзка с медиите: Rosy Voudouri  
Тел.: +30 2310 490012, ел. поща: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Ръководител на отдел „Комуникация“ Gerd Oskar Bausewein 
Тел.: +30 2310 490288, ел. поща: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
За Cedefop 
Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) — 
агенция на Европейския съюз със седалище в Солун, Гърция — подкрепя 
създаването на европейски политики в областта на професионалното образование 
и обучение.  

Свържете се с нас   

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

