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FRÉTTATILKYNNING 

Starfsmenntun- og þjálfun í Evrópu í stuttu máli 
Cedefop býður upp á hnitmiðaða, skýra og áþreifanlega mynd af starfsmennta og 
-þjálfunar (VET) kerfum í nýrri útgáfu (á ensku) sem tekur saman helstu VET 
einkenni og gögn frá 30 löndum: öllum aðildarríkjum ESB, Noregi og Íslandi. 

Þó að lönd deili markmiðum og áskorunum, eru 
VET-kerfi þeirra fjölbreytt og mótuð af 
félagshagfræðilegu samhengi og hefðum. 
Spotlight on VET serían er ætluð þeim sem þurfa 
fljótlega samantekt á helstu eiginleikum VET í 
Evrópu. Serían, sem skýrir hlutverk VET í heildar 
mennta- og þjálfunarkerfum landanna, sýnir helstu 
leiðir sem nemendur geta farið til að auka 
menntun sína; tegundir og stig hæfni sem þær 
leiða til; gerðir námsleiða, afhendingarleiðir, 
hlutfall og tímalengd starfsnáms. Þetta er sett fram 
þannig að það hjálpi lesendum á lands- og 
alþjóðavísu að skilja hin mismunandi kerfi og gerir 
einhvern samanburð mögulegan. 

Þessi útgáfa er gagnlegur upphafspunktur fyrir 
stefnumótandi aðila, aðila vinnumarkaðarins, sérfræðinga, rannsakendur og 
fréttamenn. Hún er einnig góð kynning fyrir aðra aðila sem taka þátt í VET-tengdri 
starfsemi: VET-veitendur, kennara og leiðbeinendur; námsráðgjafa og starfsfólk 
sem vinnur við að veita starfsréttindi; og aðra lesendur sem vilja kynna sér VET-
kerfi um alla Evrópu. 

Lestu fréttatilkynningar Cedefophér. 

Gerstu áskrifandi að öðrum útgáfum Cedefop (fréttabréfum, tímariti, samantektum 
o.s.frv.) með því að búa til notandareikning á vefsíðu okkar. 
 
Hafðu samband 
Blaðafulltrúi: Rosy Voudouri  
Sími: +30 2310 490012, Netfang: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Yfirmaður samskiptadeildar: Gerd Oskar Bausewein 
Sími: +30 2310 490288, Netfang: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Um Cedefop 
Evrópumiðstöð fyrir þróun starfsmenntunar (Cedefop), stofnun Evrópusambandsins, 
staðsett í Thessaloniki, Grikklandi, styður stefnumótandi aðila á sviði starfsmenntunar og 
-þjálfunar.  

Fylgstu með okkur   
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