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Saloniki, 20 marsz 2023 r. 

 
 

KOMUNIKAT PRASOWY                                                  Czytaj online 
 

Coraz bliższa współpraca europejska w zakresie kształcenia 
i szkolenia zawodowego 

 
W ramach współpracy państw europejskich w zakresie kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz uczenia się przez całe życie, Cedefop monitoruje, analizuje 
i informuje o priorytetach i działalności poszczególnych krajów. 

W bieżącym cyklu polityki, którego początek wyznaczają dwa dokumenty 
programowe – pierwsze w historii zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz deklaracja z Osnabrück – państwa przedłożyły krajowe plany 
wdrażania wyznaczające ich działalność na najbliższe kilka lat do roku 2025.  

Działalność ta jest zgodna z tematami przedstawionymi w obu dokumentach 
programowych, a zatem ukierunkowana na wspólne cele. Dzięki takim wspólnym 
tematom/celom państwa mogą dostosować swoje działania w zakresie kształcenia 
i szkolenia zawodowego, a jednocześnie każde z nich może skupić się na 
najważniejszych dla siebie kwestiach.  

Do tematów tych należą: 

• Sprawne, odporne i adaptacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe; 
• Elastyczne kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące ścieżki awansu; 
• Innowacyjność i doskonałość w kształceniu i szkoleniu zawodowym; 
• Atrakcyjne, nowoczesne i oparte na technologii cyfrowej kształcenie 

i szkolenie zawodowe; 
• Włączające kształcenie i szkolenie zawodowe oferujące równe szanse oraz 
• Kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na zapewnieniu jakości. 

Rola Cedefopu w tym procesie jest kluczowa, ponieważ gromadzi on niezbędne 
informacje krajowe za pośrednictwem swojej sieci eksperckiej obejmującej 
wszystkie państwa członkowskie UE, Islandię i Norwegię, ReferNet i analizuje je 
w uporządkowany, porównywalny sposób, aby następnie przekazać te dane 
Komisji Europejskiej i innym zainteresowanym stronom. 

W ramach tej działalności Cedefop uruchomi również nową stronę internetową 
„Kalendarium działań w zakresie polityki kształcenia i szkolenia zawodowego 
w Europie” [„Timeline of VET policies in Europe”], na której zostanie 
zaprezentowanych ponad 1000 różnych strategii i inicjatyw krajowych, 
umożliwiając decydentom i specjalistom śledzenie, w jaki sposób polityka i praktyki 
poszczególnych państw są wdrażane i rozwijają się w czasie, od etapu planowania 
do realizacji. 

Więcej informacji na temat sprawozdań dotyczących europejskiej polityki 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz praktyczne przykłady strategii, które 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/ever-closer-european-cooperation-vet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/refernet
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zaczęto wdrażać w poszczególnych krajach w ramach różnych tematów, można 
znaleźć w najnowszej nocie informacyjnej przygotowanej przez Cedefop. 

• Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 
• Subskrybuj inne materiały dla mediów Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty 

informacyjne itp.) poprzez utworzenie konta użytkownika lub edytując swój profil na 
naszej stronie internetowej. 

 
Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest ośrodkiem 
referencyjnym Unii Europejskiej do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego, 
umiejętności i kwalifikacji. 

Pozostańmy w kontakcie   

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9180
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

