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PAZIŅOJUMS PRESEI 

Īsumā par profesionālās izglītības un apmācības sistēmām Eiropā 
Cedefop piedāvā īsu, skaidru un konkrētu priekšstatu par profesionālās izglītības 
un apmācības (PIA) sistēmāmjaunajā publikācijā (angļu valodā), kurā apkopotas 
galvenās PIA iezīmes un dati par 30 valstīm: visām ES dalībvalstīm, Norvēģiju un 
Islandi. 

Lai gan valstīm ir kopīgi mērķi un uzdevumi, to 
PIA sistēmas ir daudzveidīgas, pielāgotas sociāli 
ekonomiskajam kontekstam un tradīcijām. PIA 
apskatu sēriju apkopojums ir paredzēts tiem, 
kuriem ir vajadzīgs īss pārskats par PIA 
būtiskajām iezīmēm Eiropā. Precizējot PIA vietu 
valstu vispārējās izglītības un apmācības 
sistēmās, apkopojums ir galvenais piekļuves un 
attīstības ceļš apmācāmajiem; tas norāda uz 
iegūstamās kvalifikācijas veidiem un līmeņiem, 
programmu veidiem, nodrošināšanas režīmiem, 
mācību darbavietā īpatsvaru un ilgumu. Tas ir 
sniegts veidā, kas palīdz valstu un starptautiskiem 
lasītājiem izprast dažādās sistēmas un ļauj veikt 
dažus salīdzinājumus. 

Šī publikācija ir lietderīgs sākumpunkts politikas veidotājiem, sociālajiem 
partneriem, ekspertiem, pētniekiem un žurnālistiem. Tas sniedz arī orientāciju 
citiem ar PIA darbībām saistītiem dalībniekiem: PIA sniedzējiem, skolotājiem un 
instruktoriem; vadības, kvalifikācijas un validācijas personālam; citiem lasītājiem, 
kuri vēlas iepazīties ar PIA sistēmām visā Eiropā. 
 

Lasiet Cedefop paziņojumus presei šeit. 

Abonējiet citus Cedefop produktus (biļetenu, žurnālu, informatīvas piezīmes u. tml.), 
izveidojot lietotāja kontu mūsu tīmekļa vietnē. 
 
Kontaktinformācija 
Preses sekretārs: Rosy Voudouri  
Tālr.: +30 2310 490012, e-pasts: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Komunikācijas daļas vadītājs: Gerd Oskar Bausewein 
Tālr.: +30 2310 490288, e-pasts: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Par Cedefop 
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ir Eiropas Savienības 
aģentūra, kas atrodas Salonikos, Grieķijā. Tā atbalsta Eiropas politikas veidošanu 
profesionālās izglītības un apmācības jomā.  
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