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Thessaloniki, 11. april 2019 

 
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Strnjen pregled sistemov poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja v Evropi 

Cedefop je objavil novo publikacijo (v angleščini), v kateri predstavlja strnjen, 
nazoren in aktualen pregled sistemov poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja z njihovimi glavnimi značilnostmi in podatki za 30 držav: vse 
države članice EU, Norveško in Islandijo. 

Četudi so cilji in izzivi v vseh državah enaki, so 
njihovi sistemi poklicnega in strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja zelo različni, saj 
nanje vplivajo raznolike družbenogospodarske 
razmere in tradicije. Zbirna publikacija Spotlight on 
VET je namenjena vsem, ki jih zanima strnjen 
pregled glavnih značilnosti sistemov poklicnega in 
strokovnega izobraževanja in usposabljanja v 
Evropi. V njej je pojasnjeno, kako se sistemi 
poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja umeščajo v celokupni izobraževalni 
sistem države, kakšne so možnosti dostopa in 
nadaljevanja izobraževanja za učence, katere 
vrste in ravni kvalifikacij lahko pridobijo, kateri 
programi in načini izvajanja so na voljo, kolikšen je 
obseg učenja na delovnem mestu in kako dolgo 

traja izobraževanje. Predstavljeni so na način, ki mogoča enostavno 
razumevanje teh sistemov in njihovo medsebojno primerjavo. 

Objavljena publikacija je koristno izhodišče za oblikovalce politik, socialne 
partnerje, strokovnjake, raziskovalce in novinarje. Kot pripomoček za usmerjanje 
jo lahko uporabljajo tudi ostali akterji v procesu poklicnega in strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja: nosilci poklicnega in strokovnega izobraževanja 
in usposabljanja, učitelji, vodje usposabljanja, osebje, odgovorno za poklicno 
usmerjanje, podeljevanje in potrjevanje kvalifikacij, ter vsi, ki se želijo seznaniti s 
temi sistemi v Evropi. 

Za ogled sporočil za javnost centra Cedefop kliknite tukaj. 

Na druge Cedefopove publikacije (glasilo, revijo, informativne povzetke itd.) se lahko 
naročite tako, da ustvarite svoj uporabniški račun na našem spletišču. 
 
Kontakt 
Predstavnica za medije: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-pošta: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Vodja oddelka za komuniciranje: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-pošta: gerd-oskar.bausewein@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
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/files/4168_en.pdf
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O Cedefopu 
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je agencija Evropske unije 
s sedežem v Solunu, v Grčiji, ki pomaga pri oblikovanju evropske politike na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.  

Stopite v stik z nami   

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

