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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Systémy odborného vzdelávania a prípravy v Európe – stručný 
prehľad 

Cedefop poskytuje stručný, jasný a konkrétny prehľad systémov odborného 
vzdelávania a prípravy v novej publikácii (v anglickom jazyku), v ktorej sú zhrnuté 
hlavné vlastnosti a údaje o odbornom vzdelávaní a príprave v 30 krajinách: vo 
všetkých členských štátoch EÚ, v Nórsku a na Islande. 

Aj keď krajiny majú spoločné ciele a výzvy, ich 
systémy odborného vzdelávania a prípravy sú 
rozmanité, formované sociálnoekonomickými 
kontextami a tradíciami. Zostavenie série odborné 
vzdelávanie a príprava v centre pozornosti 
(Spotlight on VET) je určené tým, ktorí potrebujú 
rýchly prehľad o základných charakteristikách 
odborného vzdelávania a prípravy v Európe. 
Objasňuje miesto odborného vzdelávania 
a prípravy v celkových systémoch vzdelávania 
a odbornej prípravy v krajinách a predstavuje 
hlavné cesty prístupu a napredovania pre 
vzdelávajúce sa osoby, typy a úrovne kvalifikácie, 
ku ktorým vedú, typy programov, spôsoby ich 
absolvovania, pomer a trvanie vzdelávania sa na 
pracovisku. Táto publikácia je prezentovaná tak, 

aby pomáhala národným a medzinárodným čitateľom pochopiť tieto rôzne 
systémy a umožnila vykonávať určité porovnania. 

Je užitočným východiskovým bodom pre tvorcov politík, sociálnych partnerov, 
expertov, výskumných pracovníkov a novinárov. Poskytuje aj orientácie pre iné 
subjekty zapojené do činností súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou: 
poskytovateľov, učiteľov a školiteľov odborného vzdelávania a prípravy; 
zamestnancov pôsobiacich v oblasti usmernení, kvalifikácií a overovaní a pre 
iných čitateľov, ktorí sa chcú oboznámiť so systémami odborného vzdelávania 
a prípravy v rámci Európy. 

Tlačové správy Cedefop si prečítajte tu. 

Prihláste sa na odber iných mediálnych produktov Cedefop (spravodajca, magazín, 
informačné poznámky atď.) tak, že si vytvoríte používateľský profil na našom webovom 
sídle. 
 
Kontakt 
Tlačová tajomníčka: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Vedúci odboru komunikácie: Gerd Oskar Bausewein 

http://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Informácie o stredisku Cedefop 
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), agentúra Európskej 
únie so sídlom v Solúne v Grécku, podporuje tvorbu európskych politík v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy.  

Spojte sa s nami   
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https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

