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Kvalifikacijų sandaros kelia naujų politinių uždavinių 

Mokymosi rezultatais grindžiamų kvalifikacijų sandarų kūrimas jau yra visuotinis reiškinys. 
Daugiau nei 30 Europos šalių šiuo metu diegia išsamias nacionalines kvalifikacijų sandaras. 
Tačiau ilgalaikė šių sandarų sėkmė priklausys nuo to, ar pavyks jas glaudžiai susieti su 
kitomis švietimo ir darbo rinkos politinėmis ir praktinėmis priemonėmis, taip pat nuo piliečių 
informuotumo apie jų paskirtį ir aktyvaus socialinių partnerių dalyvavimo visuose proceso 
etapuose. 

Naujausiame CEDEFOP informaciniame pranešime Kvalifikacijų sandaros Europoje. 
Reikiamų sąsajų kūrimas aptariami įvairūs nacionalinių sandarų įgyvendinimo etapai ir 
uždaviniai politikams, užtikrinsiantiems jų veiksmingumą. Centras aktyviai prisidėjo prie 
Europos kvalifikacijų sandaros koncepcijos kūrimo ir praktinio įgyvendinimo ir atidžiai stebi, 
kaip kuriamos ir įgyvendinamos nacionalinės sandaros. 

Tarptautinėje konferencijoje Perėjimas prie mokymosi rezultatų ir jo reikšmė. Europos 
politinių ir praktinių priemonių įvertinimas, kurią 2013 m. lapkričio 21–22 d. Salonikuose 
surengė CEDEFOP, aptarta, kaip šis perėjimas ir naujosios kvalifikacijų sandaros veikia 
įvairias švietimo ir mokymo politines ir praktines priemones.  

Informacinis pranešimas skelbiamas devyniomis kalbomis (ispanų, vokiečių, graikų, 
anglų, prancūzų, italų, lietuvių, lenkų ir portugalų) ir dviem formatais (kaip pdf 
dokumentas ir el. leidinys planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams) 
adresu: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22181.aspx 
 
Visų informacinių pranešimų archyvą rasite adresu 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 
 
Research paper: Analysis of NQF level descriptors 
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Skaityti CEDEFOP pranešimą spaudai: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Nemokamai prenumeruoti CEDEFOP elektroninį naujienlaiškį: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Prenumeruoti CEDEFOP informacinius pranešimus: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
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Kontaktai 

Spaudos tarnyba: Rosy Voudouri  
Tel. +30 2310 490012, el. paštas: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 
 
Skyriaus kontaktinis asmuo: Ioanna Nezi  
Tel. +30 2310 490186, el. paštas: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

Ryšių, informacijos ir sklaidos reikalų skyriaus vadovas: Gerd Oskar Bausewein 
Tel. +30 2310 490288, el. paštas: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

Apie CEDEFOP 

Graikijos mieste Salonikuose įsikūrusi Europos Sąjungos agentūra – Europos profesinio mokymo 
plėtros centras (CEDEFOP) – remia Europos profesinio mokymo ir švietimo politiką. 
www.cedefop.europa.eu 
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