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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Európai szakoktatási és szakképzési rendszerek dióhéjban 

A Cedefop tömör, világos és konkrét képet nyújt a szakoktatási és szakképzési 
rendszerekről egy új kiadványban (angol nyelven), amely 30 ország, valamennyi 
uniós tagállam, valamint Norvégia és Izland fő szakoktatási és -képzési jellemzőit 
és adatait fogja össze. 

Míg az országok céljai és kihívásai hasonlóak, 
szakoktatási és szakképzési rendszereik 
különbözőek, amelyeket társadalmi-gazdasági 
helyzetük és hagyományaik határoznak meg. A 
Spotlight on VET sorozat azoknak szól, akiknek 
gyors áttekintésre van szükségük az európai 
szakoktatás és szakképzés alapvető 
sajátosságairól. A szakoktatásnakés a 
szakképzésnek az országok általános oktatási és 
képzési rendszereiben betöltött helye 
meghatározásával a sorozat bemutatja a tanulók 
számára a fő csatlakozási és haladási 
útvonalakat, az elérhető képesítések típusát és 
szintjét, a programokat, a teljesítési módokat, a 
munkaalapú tanulás arányának és az időtartamok 
típusait. 

 
 Mindezt olyan módon prezentálja, amely segíti a nemzeti és nemzetközi 
olvasókat a különböző rendszerek megértésében, és lehetőséget nyújt az 
összehasonlításokra is. 

Ez a kiadvány hasznos kiindulópontot jelent a politikai döntéshozók, a szociális 
partnerek, a szakértők, a kutatók és az újságírók számára. Iránymutatást nyújt a 
szakoktatáshoz és a szakképzéshez kapcsolódó tevékenységekben részt vevő 
egyéb szereplők számára is: Szakoktatást és szakképzést nyújtó intézmények, 
tanárok és oktatók, vezetési, képesítési és érvényesítési személyzet, valamint 
más olyan olvasók számára, akik szeretnék megismerni az európai szakoktatási 
és szakképzési rendszereket. 

Olvassa el a Cedefop sajtóközleményét: itt. 

Iratkozzon fel a Cedefop többi médiatermékére is (hírlevél, magazin, tájékoztatók stb.) a 
weboldalunkon felhasználói fiók létrehozásával. 
 
Kapcsolat 
Sajtófelelős tisztviselő: Rosy Voudouri  
Tel: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

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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mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
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Kommunikációs osztályvezető: Gerd Oskar Bausewein 
Tel: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
A Cedefopról 
Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop), az Európai Unió szaloniki, 
görögországi székhelyű ügynöksége a szakoktatás és szakképzés területén támogatja az 
európai politikai döntéshozatalt.  

Csatlakozzon hozzánk!   

mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
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