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KOMUNIKAT PRASOWY 

Systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie w skrócie 

Cedefop przedstawia zwięzły, jasny i konkretny obraz systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego w nowej publikacji (w języku angielskim), w której 
zestawiono główne cechy i dane dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego 
w 30 krajach: wszystkich państwach członkowskich UE oraz Norwegii i Islandii. 

Chociaż kraje mają wspólne cele i stają wobec 
tych samych wyzwań, ich systemy kształcenia i 
szkolenia zawodowego są zróżnicowane, na co 
mają wpływ tradycje i uwarunkowania społeczno-
gospodarcze. Seria publikacji „Spotlight on VET” 
jest skierowana do osób, które chciałyby szybko 
zapoznać się z najważniejszymi cechami 
kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. W 
publikacjach tych objaśniono miejsce kształcenia i 
szkolenia zawodowego w ogólnych systemach 
krajowych, a także przedstawiono najważniejsze 
możliwości dostępu osób uczących się do tego 
rodzaju kształcenia i kontynuowania go, docelowe 
rodzaje i poziomy kwalifikacji, rodzaje programów, 
sposoby realizacji, udział uczenia się poprzez 
praktykę w miejscu pracy i czas trwania 

programów. Informacje przedstawiono w sposób, który pomoże czytelnikom 
krajowym i zagranicznym zrozumieć specyfikę poszczególnych systemów i 
dokonać porównań. 

Publikacja stanowi punkt wyjścia dla decydentów, partnerów społecznych, 
ekspertów, badaczy i dziennikarzy. Zapewnia także wskazówki innym podmiotom 
zaangażowanym w działania związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym: 
dostawcom usług kształcenia i szkolenia zawodowego, nauczycielom i osobom 
prowadzącym szkolenia, personelowi odpowiedzialnemu za wytyczne, 
kwalifikacje i zatwierdzanie, jak również innym osobom zainteresowanym 
systemami kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie 
internetowej. 
 
Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

http://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii 
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej 
polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Pozostańmy w kontakcie   
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https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
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