Thessaloniki, den 11. april 2019

PRESSEMEDDELELSE
Oversigt over erhvervsuddannelsessystemerne i Europa
Cedefop
tilbyder
et
præcist,
klart
og
konkret
billede
af
erhvervsuddannelsessystemer i en ny publikation (på engelsk), der sammenfatter
de primære elementer og data i erhvervsuddannelsessystemerne i 30 lande:
samtlige medlemsstater, Norge og Island.
Selvom landene deler mål og udfordringer, har de
forskellige erhvervsuddannelsessystemer, der er
formet af socioøkonomiske sammenhænge og
traditioner. Udarbejdelsen af Spotlight on VET
henvender sig til dem, der har brug for et hurtigt
overblik
over
de
centrale
elementer
i
erhvervsuddannelsessystemerne i Europa. Med
præciseringen
af
erhvervsuddannelsessystemernes
plads
i
landenes
overordnede
uddannelsesog
undervisningssystemer
præsenterer
den
elevernes
primære
adgangsog
udviklingsmuligheder, de typer og det niveau af
kvalifikationer, som de fører til, programtyper,
leveringsmåder
samt
arbejdsbaseret
læringsforhold og varighed. Den præsenteres på
en måde, der hjælper nationale og internationale læsere med at forstå de
forskellige systemer og giver mulighed for sammenligning.
Denne publikation er et godt udgangspunkt for politikere, arbejdsmarkedsparter,
eksperter, forskere og journalister. Den indeholder også en orientering til andre
aktører
i
erhvervsuddannelsesrelaterede
aktiviteter:
udbydere
af
erhvervsuddannelsessystemer, lærere og undervisere, vejledere, uddannelsesog valideringspersonale samt andre læsere, der ønsker viden om
erhvervsuddannelsessystemerne i Europa.
Læs Cedefops pressemeddelelser her.
Modtag Cedefops andre medieprodukter (nyhedsbrev, magasin, orienterende notater
osv.) ved at oprette en brugerkonto på vores websted.
Kontakt
Mediekoordinator: Rosy Voudouri
Tlf.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
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Om Cedefop
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), en organisation i
Den Europæiske Union med hjemsted i Thessaloniki, Grækenland, støtter den
europæiske politikudformning inden for erhvervsuddannelse.
Følg os på
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