Thessaloniki, 11. april 2019

PRESSEMELDING
Systemer for yrkesutdanning og fagopplæring i Europa
Cedefop gir deg et konsist, klart og konkret bilde av de ulike systemene for
yrkesutdanning og fagopplæring (“vocational education and training” – VET) i en
ny publikasjon (på engelsk), der vi har samlet de viktigste opplysningene om
disse systemene i 30 land: alle EU-medlemsstatene pluss Norge og Island.
Selv om alle landene har de samme målene og
utfordringene, har de av sosioøkonomiske hensyn
og historiske grunner valgt ulike løsninger for
yrkesutdanningen
og
fagopplæringen.
Publikasjonene i serien Spotlight on VET er
beregnet på alle som ønsker et kjapt overblikk
over de ulike særtrekkene ved yrkesutdanningen
og fagopplæringen i Europa. Den redegjør for
denne utdanningens plass i det enkelte lands
utdannings- og opplæringssystem og beskriver
opptakskriterier og forløp, typer kvalifikasjoner og
kvalifikasjonsnivå de fører til, programtyper,
undervisningsmetoder og praksisens omfang og
varighet i utdanningen. Det hele presenteres på
en måte som setter nasjonale og internasjonale
lesere i stand til å forstå hvordan de ulike
systemene fungerer. En del sammenligninger er også mulig.
Denne publikasjonen er et utmerket utgangspunkt for beslutningstakere, partene
i arbeidslivet, eksperter, forskere og journalister. Den inneholder også interessant
materiale for andre aktører som er involvert i virksomhet som er relevant for
yrkesutdanning og fagopplæring, som utdanningsinstitusjoner, lærere og
instruktører, veiledere, kvalifikasjons- og godkjenningsansvarlige, samt andre
lesere som ønsker å gjøre seg kjent med yrkesutdanningssystemene som finnes
i Europa.
Les pressemeldingene fra Cedefop her.
Abonner på Cedefops andre medieprodukter (nyhetsbrev, magasin, orienteringer osv.)
ved å opprette en brukerkonto på nettstedet vårt.
Kontakt
Informasjonsmedarbeider Rosy Voudouri
Tlf.: +30 2310 490012, e-post: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Leder for kommunikasjonsavdelingen: Gerd Oskar Bausewein
Tlf.: +30 2310 490288, e-post: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
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Om Cedefop
Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop), som er et av Den
europeiske unions byråer og ligger i Thessaloniki, Hellas, støtter politikkutformingen i
Europa innen yrkesutdanning og fagopplæring.
Følg oss
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