Salonic, 11 aprilie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ
Privire de ansamblu asupra sistemelor de educație și formare
profesională din Europa
Într-o nouă publicație (în limba engleză), Cedefop oferă o imagine concisă, clară
și concretă a sistemelor de educație și formare profesională (EFP), reunind
principalele caracteristici și date în materie de EFP din 30 de țări: statele membre
ale UE, Norvegia și Islanda.
Deși țările au aceleași obiective și se confruntă cu
aceleași dificultăți, sistemele lor de educație și
formare
profesională
sunt
variate,
fiind
determinate de contextul socioeconomic și de
tradiția fiecăreia. Această compilație din seria
Spotlight on VET (EFP în prim plan) se adresează
celor care au nevoie de o trecere în revistă rapidă
a caracteristicilor esențiale ale sistemelor EFP din
Europa. Clarificând locul pe care se poziționează
EFP în sistemele generale de educație și formare
ale diverselor țări, compilația prezintă principalele
căi de acces și de continuare a studiilor pentru
cursanți, tipurile și nivelurile de calificare obținute,
tipurile de programe, modurile în care pot fi
oferite, ponderea și durata învățării la locul de
muncă. Materialul este prezentat în așa fel încât
să ajute cititorii naționali și internaționali să înțeleagă diferitele sisteme și permite
anumite comparații.
Această publicație reprezintă un punct de plecare util pentru factorii de decizie,
partenerii sociali, experți, cercetători și jurnaliști, fiind totodată o sursă de
orientări și pentru alți actori implicați în activități din sfera EFP: furnizorii de EFP,
profesorii și formatorii, persoanele responsabile cu îndrumarea, calificările și
validarea, precum și pentru alți cititori care doresc să se informeze despre
sistemele EFP din întreaga Europă.
Citiți comunicatele de presă ale Cedefop aici.
Abonați-vă la alte produse media ale Cedefop (buletin informativ, revistă, note de
informare etc.), creând un cont de utilizator pe site-ul nostru.
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Despre Cedefop
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), agenție a Uniunii
Europene cu sediul la Salonic, Grecia, sprijină elaborarea politicilor europene în domeniul
educației și formării profesionale.
Luați legătura cu noi
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