Thessaloniki, 11 ta’ April 2019

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA
Daqqa t’għajn lejn sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali flEwropa
Cedefop joffri stampa konċiża, ċara u konkreta tas-sistemi ta’ edukazzjoni u
taħriġ vokazzjonali (ETV) f’pubblikazzjoni ġdida (bl-Ingliż) li tiġbor flimkien ilkaratteristiċi u d-data ewlenin tal-ETV fi 30 pajjiż: l-Istati Membri kollha tal-UE, inNorveġja u l-Iżlanda.
Filwaqt li l-pajjiżi għandhom għanijiet u sfidi
komuni, is-sistemi tal-ETV tagħhom huma diversi,
iffurmati minn kuntesti soċjoekonomiċi u
tradizzjonijiet. Il-kumpilazzjoni tas-serje Spotlight
on VET hija indirizzata lil dawk li għandhom bżonn
ħarsa ġenerali malajr tal-karatteristiċi essenzjali
tal-ETV fl-Ewropa. Biex tiċċara l-post tal-ETV fissistemi ġenerali tal-edukazzjoni u t-taħriġ talpajjiżi, hija tippreżenta rotot ewlenin ta’ adeżjoni u
ta’ progressjoni għal dawk li jitgħallmu; tipi u livelli
ta’ kwalifiki li jaslu għalihom; tipi ta’ programmi,
modi ta’ twassil, proporzjon ta’ tagħlim imsejjes
fuq ix-xogħol u tul ta’ żmien. Hija ppreżentata b’tali
mod li tgħin lill-qarrejja nazzjonali u internazzjonali
jifhmu s-sistemi differenti u tippermetti għal xi
paraguni.
Din il-pubblikazzjoni hija punt ta’ tluq utli għal dawk li jfasslu l-politika, is-sħab
soċjali, l-esperti, ir-riċerkaturi u l-ġurnalisti. Tipprovdi wkoll orjentazzjoni għal
atturi oħra involuti f’attivitajiet relatati mal-ETV: fornituri tal-ETV, għalliema u min
iħarreġ; persunal ta’ gwida, kwalifiki u validazzjoni; u lil qarrejja oħra li jridu
jiffamiljarizzaw ruħhom mas-sistemi tal-ETV madwar l-Ewropa.
Aqra l-istqarrijiet għall-istampa ta’ Cedefop hawn.
Abbona għall-prodotti l-oħra tal-midja ta’ Cedefop (bullettin, rivista, noti ta’ informazzjoni,
eċċ.) billi toħloq kont tal-utent fuq is-sit web tagħna.
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Dwar Cedefop
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop), aġenzija tal-Unjoni
Ewropea bbażata f’Tessaloniki, il-Greċja, jappoġġja t-tfassil tal-politika Ewropea fil-qasam
tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.
Ingħaqad magħna
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