Salonic, 24 iunie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ
Cadrele naționale de calificări iau amploare în Europa
Europenii au acum perspective mai bune în ceea ce privește capacitatea de de
integrare profesional, mobilitatea și accesul la educație ulterioară. Revizuirea din
2017 a Cadrului european de calificări pentru pentru învățarea de-a lungul vieții
(CEC), un instrument de referință care face calificările naționale mai lizibile în
întreaga Europă, și-a intensificat punerea în aplicare prin țări, sisteme și instituții.
Cedefop a jucat un rol important în elaborarea CEC și în monitorizarea și
sprijinirea dezvoltării cadrelor naționale de calificări (CEC). Agenția cooperează
îndeaproape cu Comisia Europeană, cu statele membre ale UE, cu diverse țări
terțe, cu partenerii sociali și cu multe alte părți interesate pentru a contribui la
asigurarea unei referințe coerente, transparente și coordonate ale CNC la CEC.
Utilizarea sistematică a cadrelor rezultatelor învățării promovează transparența și
comparabilitatea calificărilor între țări și sisteme. Progresul constant înseamnă că
imaginarea sistemelor europene de educație și formare fără cadre a devenit
imposibilă.
Treizeci și nouă de țări europene dezvoltă în prezent 43 de cadre naționale de
calificări, care au atins diferite etape de implementare. Pentru informații
suplimentare despre modul în care țările desfășoară activitatea verificați noua
notă de informare a Cedefop.
Citiți comunicatele de presă ale Cedefop aici.
Abonați-vă la celelalte produse media ale Cedefop (buletin informativ, reviste, note
informative, etc.) prin crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru.
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Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
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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