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PRANEŠIMAS SPAUDAI 

Europos profesinio rengimo ir mokymo sistemų apžvalga 

CEDEFOP parengė naują leidinį (anglų k.), kuriame trumpai, aiškiai ir konkrečiai 
apibendrinami svarbiausi profesinio rengimo ir mokymo sistemų bruožai ir 
duomenys 30 šalių: visose ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Islandijoje. 

Šalių išsikelti tikslai ir patiriami sunkumai yra tie 
patys, tačiau profesinio rengimo ir mokymo 
sistemos skiriasi – joms įtakos turi socialinės ir 
ekonominės aplinkybės ir tradicijos. Serijos 
Spotlight on VET rinkinys skirtas tiems, kuriems 
reikia trumpos Europos šalių profesinio rengimo ir 
mokymo sistemų svarbiausių bruožų apžvalgos. 
Jame paaiškinta profesinio rengimo ir mokymo 
vieta šalių bendrosiose švietimo ir mokymo 
sistemose, pagrindiniai besimokančiųjų prieigos ir 
tobulėjimo keliai, jais siekiamų kvalifikacijų rūšys ir 
lygiai, programų rūšys, jų įgyvendinimo būdai, 
mokymosi darbo vietoje santykis ir trukmė. 
Informacija išdėstyta taip, kad ir šalies, apie kurią 
rašoma, ir kitų šalių skaitytojai suprastų skirtingas 
sistemas ir galėtų jas palyginti. 

Šis leidinys yra naudingas pradinis informacijos šaltinis politikams, socialiniams 
partneriams, ekspertams, mokslininkams ir žurnalistams. Jis padeda orientuotis ir 
kitiems profesinio rengimo ir mokymo srityje veikiantiems subjektams: profesinio 
rengimo ir mokymo paslaugų teikėjams, mokytojams ir instruktoriams, 
orientavimo, kvalifikacijų suteikimo ir pripažinimo darbuotojams ir kitiems 
skaitytojams, kurie nori susipažinti su Europos šalių profesinio rengimo ir 
mokymo sistemomis. 

Skaitykite CEDEFOP pranešimus spaudai čia. 

Užsiprenumeruokite kitus CEDEFOP žiniasklaidos produktus (naujienlaiškius, žurnalą, 
informacinius pranešimus ir kt.) susikurdami naudotojo paskyrą mūsų svetainėje. 
 
Kontaktai 
Atstovė spaudai: Rosy Voudouri  
Tel. +30 2310 490012, e. paštas: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Komunikacijos departamento vadovas: Gerd Oskar Bausewein 
Tel. +30 2310 490288, e. paštas: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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Apie CEDEFOP 
Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), Salonikuose, Graikijoje, 
įsikūrusi Europos Sąjungos agentūra, padeda rengti Europos politiką profesinio rengimo 
ir mokymo srityje.  

Sekite mus   

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

