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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v Evropě 

Středisko Cedefop nabízí stručný, výstižný a konkrétní pohled na systémy 
odborného vzdělávání a přípravy ve své nové publikaci (dostupné v angličtině), 
která shrnuje hlavní charakteristiky a data týkající se odborného vzdělávání 
a přípravy z 30 zemí – ze všech členských států EU, Norska a Islandu. 

Ačkoli jednotlivé země sdílejí společné cíle a čelí 
podobným výzvám, jejich systémy odborného 
vzdělávání a přípravy jsou vlivem působení 
odlišných socioekonomických podmínek a tradic 
různorodé. Souborná publikace nazvaná Spotlight 
on VET (Zaostřeno na odborné vzdělávání 
a přípravu) je určena všem zájemcům, kteří 
potřebují rychle získat přehled o základních 
charakteristikách odborného vzdělávání a přípravy 
v Evropě. Kromě toho, že objasňuje postavení 
odborného vzdělávání a přípravy v rámci 
celkových systémů vzdělávání a odborné přípravy 
v jednotlivých zemích, představuje a popisuje také 
hlavní způsoby přístupu studujících do těchto 
systémů a možnosti jejich přechodu mezi různými 
druhy vzdělání; typy a úrovně kvalifikace, které lze 

odborným vzděláváním a přípravou získat; druhy programů a způsoby jejich 
realizace; míru, v jaké se využívá učení se prací, a dobu trvání odborného 
vzdělávání a přípravy. Je zpracována způsobem, který pomůže čtenářům 
z jednotlivých zemí i mezinárodním čtenářům porozumět různým systémům, 
přičemž umožňuje určitá srovnání. 

Tato publikace je užitečným výchozím bodem pro tvůrce politik, sociální partnery, 
odborníky, výzkumné pracovníky a novináře. Poskytuje rovněž vodítko dalším 
subjektům, které se podílejí na činnostech souvisejících s odbornou přípravou 
a vzděláváním: poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy, učitelům 
a školitelům, pracovníkům odpovědným za poradenství a získávání a uznávání 
kvalifikací a také dalším čtenářům, kteří se chtějí seznámit se systémy 
odborného vzdělávání a přípravy v celé Evropě. 

Tiskové zprávy střediska Cedefop si můžete přečíst zde. 

Přihlaste se k odběru dalších mediálních produktů střediska Cedefop (zpravodaje, 
časopisu, informačních sdělení atd.), a to vytvořením uživatelského účtu na našich 
internetových stránkách. 
 

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
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
http://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf
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Kontakt 
Tiskový mluvčí: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Vedoucí oddělení pro komunikaci: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O středisku Cedefop 
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), které je agenturou 
Evropské unie se sídlem v řecké Soluni, podporuje tvorbu evropských politik v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy.  

Sledujte nás   
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