Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
Ευρώπη με μια ματιά
Με τη νέα δημοσίευση (στα αγγλικά), το Cedefop παρέχει μια συνοπτική, σαφή
και συγκεκριμένη εικόνα των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ), συγκεντρώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά και στοιχεία για την
ΕΕΚ σε 30 χώρες, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.
Παρόλο που οι στόχοι και οι προκλήσεις είναι
κοινοί, τα συστήματα ΕΕΚ των χωρών διαφέρουν
και διαμορφώνονται από τα κοινωνικοοικονομικά
περιβάλλοντα και τις παραδόσεις. H σειρά
εκδόσεων Η ΕΕΚ με μια ματιά απευθύνεται σε
όσους επιθυμούν να έχουν μια συνοπτική εικόνα
των βασικών χαρακτηριστικών της ΕΕΚ στην
Ευρώπη. Διασαφηνίζει τη θέση που κατέχει η ΕΕΚ
στο συνολικό σύστημα εκπαίδευσης και
κατάρτισης των χωρών και παρουσιάζει τις
βασικές δυνατότητες πρόσβασης και εξέλιξης για
τους εκπαιδευόμενους, τους τύπους και τα
επίπεδα των προσόντων που αποκτώνται, τα είδη
των προγραμμάτων και τους τρόπους υλοποίησής
τους, καθώς και τη διάρκεια και την αναλογία των
προγραμμάτων μάθησης στον χώρο εργασίας. Οι
πληροφορίες παρουσιάζονται κατά τρόπο που βοηθά τους εθνικούς και διεθνείς
αναγνώστες να κατανοήσουν τα διάφορα συστήματα και να πραγματοποιήσουν
συγκρίσεις.
Η δημοσίευση αυτή αποτελεί μια χρήσιμη αφετηρία για τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής, τους κοινωνικούς εταίρους, τους εμπειρογνώμονες, τους
ερευνητές και τους δημοσιογράφους. Παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές σε
άλλους φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ΕΕΚ:
παρόχους ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, υπευθύνους καθοδήγησης,
επαγγελματικών προσόντων και επικύρωσης δεξιοτήτων, καθώς και σε
αναγνώστες που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα συστήματα ΕΕΚ σε όλη την
Ευρώπη.
Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ.
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και σε
άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά σημειώματα
κ.λπ.).
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Επικοινωνία
Υπεύθυνη Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη
Τηλ.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein
Τηλ.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Συνδεθείτε μαζί μας
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