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„Vzdělávání a odborná příprava 2010“ 
Generální ředitelství Vzdělávání a kultura Evropské komise vydalo v lednu 2007 
kompendium shrnující, co se od roku 2000 událo ve vzdělávání a odborné přípravě 
včetně příspěvků Komise k mezivládnímu Boloňskému procesu v oblasti vysokoškol-
ského vzdělávání. Kompendium je přehledně uspořádáno, odkazuje na plné texty 
dokumentů, které jsou dostupné na Internetu, a proto jsme se rozhodli je přeložit jako 
orientační pomůcku pro čtenáře Zpravodaje. Tam, kde jsou dokumenty dostupné 
v oficiálním českém překladu, se odkazuje pouze na českou verzi. U neoficiálních pře-
kladů jsou odkazy na obě verze: anglickou a českou.1  

Integrovaný politický rámec „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ 

Politický rámec 

Modernizace vzdělávání a odborné přípravy: zásadní 
příspěvek k prosperitě a sociální soudržnosti v Evropě 
Společná průběžná zpráva Rady a Komise pro rok 2006 
o pokroku dosaženém v rámci pracovního programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“.  
Úřední věstník, 2006, C 79, s. 1-19. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_079/c_0792006
0401cs00010019.pdf 
 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“ – Úspěch Li-
sabonské strategie závisí na naléhavých reformách 
Společná průběžná zpráva Rady a Komise o realizaci 
podrobného pracovního programu pro pokračování úkolů 
systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě (únor 
2004) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/jir_council_final.pdf 
http://www.msmt.cz/Files/PDF/JKVZDelavaNiAODBORNaPriPRA
VA2010.pdf 
 
Podrobný pracovní program pro pokračování úkolů 
systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě 
Pracovní program Rady pro vzdělávání ve spolupráci 
s Komisí.  
Official Journal, 2002, C142, s.1-22.  
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614en
00010022.pdf 
 
Budoucí úkoly systémů vzdělávání a odborné přípravy 
Zpráva Rady pro vzdělávání Evropské radě (únor 2001) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/rep_fut_obj_en.pdf 

Realizace 

Příloha k návrhu společné zprávy Rady a Komise pro 
rok 2006 o pokroku při realizaci pracovního progra-
mu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“  

Pracovní dokument zaměstnanců Komise (listopad 2005) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/report06staff.pdf 
 
Realizace programu „Vzdělávání a odborná příprava 
2010“  
Pracovní dokument zaměstnanců Komise  
Podpůrný dokument pro návrh společné průběžné zprávy 
o realizaci podrobného pracovního programu pro pokra-
čování úkolů systémů vzdělávání a odborné přípravy 
v Evropě (listopad 2003) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/staff-work_en.pdf 

Programy, které podporují „Vzdělávání a 
odbornou přípravu 2010“ a celoživotní 
vzdělávání 

Akční program v oblasti celoživotního vzdělávání 
(2007-2013) 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1720/2006/ 
ES, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotní-
ho učení (listopad 2006) 
Úřední věstník, 2006, L 327, s. 45-68. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_327/l_32720061
124cs00450068.pdf 
 
Akční program na podporu subjektů činných na ev-
ropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 
(2004-2006) 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 791/2004/ 
ES o zavedení akčního programu Společenství na podporu 
subjektů činných na evropské úrovni v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy a na podporu určitých činností v této 
oblasti (duben 2004) 
Úřední věstník, 2004, L 138, s. 31-39. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:13
8:0031:01:CS:HTML 
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Rozvíjení strategií celoživotního vzdělávání 

Politický rámec 

Efektivita a rovnost v evropských systémech vzdělává-
ní a odborné přípravy  
Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě o efektivitě a rovném přístupu ve vzdělávání a 
odborné přípravě  
Úřední věstník, 2006, C 298, s. 3-6. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/c_298/c_2982006
1208cs00030006.pdf 
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu (září 
2006) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comm481_cs.pdf 
 
Efektivně investovat do vzdělávání a odborné přípra-
vy: imperativ pro Evropu  
Sdělení Komise (leden 2003)  
COM (2002) 779 
http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0779en01.pdf 
 
Celoživotní vzdělávání 
Usnesení Rady (červen 2002)  
Official Journal, 2002, C 163, s. 1-3. 
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_163/c_16320020709en
00010003.pdf 
 
Učinit evropskou oblast celoživotního vzdělávání 
realitou  
Sdělení Komise (listopad 2001) 
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf 
 
Memorandum o celoživotním vzdělávání 
Pracovní dokument zaměstnanců Komise (říjen 2000) 
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/memoen.pdf 
http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/zpravodaj_odb
orne_vzd_v_zahr/2001/ZP01PIIa.pdf 

Realizace a evropské nástroje 

Klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání 
Doporučení Evropského parlamentu a Rady  
Úřední věstník, 2006, C 394, s. 10-18. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_394/l_39420061
230cs00100018.pdf 
 
Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání 
– realizace Lisabonského programu Společenství  

Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady (září 
2006) 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_en.pdf 
http://www.nuov.cz/public/File/Odborn%C3%A1%20skupina%20pr
o%20NSK.pdf 
 
K Evropskému rámci kvalifikací pro celoživotní vzdě-
lávání  
Pracovní dokument zaměstnanců Komise (červenec 2005) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/consultation_eqf_en.pdf 
 
Career Guidance - A handbook for policy-makers 
[Kariérní poradenství. Příručka pro rozhodující politické 
činitele]  
Pracovní dokument zaměstnanců Komise a společná pub-
likace s OECD (listopad 2004)  Sg. 254352 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/53/34060761.pdf 
 
Poradenství v průběhu celého života v Evropě  
Usnesení Rady a zástupců členských států, kteří se setkali 
v rámci Rady, o posilování politiky, systémů a praxe na 
poli poradenství v průběhu celého života v Evropě (květen 
2004) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf 
 
Validace výsledků neformálního a informálního učení 
Závěry Rady a zástupců vlád členských států, kteří se 
setkali v rámci Rady, o společných evropských principech 
pro identifikaci a validaci výsledků neformálního a in-
formálního učení (květen 2004) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf 
http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/zpravodaj_odb
orne_vzd_v_zahr/2004/Zp0405a.pdf 
 
Realizace národních strategií celoživotního vzdělávání 
v Evropě 
Zpráva Komise o pokroku při dalším rozpracovávání 
usnesení Rady z roku 2002 (prosinec 2003) 
– EU a země ESVO/EHP 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/synthesis_efta_eea_en.pdf 
– přistupující a kandidátské země 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/synthesis_acc_en.pdf 
 
Ukazatele kvality celoživotního vzdělávání – patnáct 
ukazatelů kvality 
Zpráva Komise založená na práci pracovní skupiny 
o ukazatelích kvality (červen 2002) 
http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/report/quality/report_en.pdf 
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Reforma vysokoškolského vzdělávání 

Plnění programu modernizace pro univerzity: vzdělá-
vání, výzkum a inovace 
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu (květen 
2006) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2006/com2006_0208c
s01.pdf 
 
Další evropská spolupráce při zabezpečování kvality 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání  
Doporučení Evropského parlamentu a Rady (únor 2006)  
Úřední věstník, 2006, L 64, s. 60-62.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_064/l_06420060
304cs00600062.pdf 
 
Od Bergenu k Londýnu  
Příspěvek Evropské komise k Boloňskému procesu (květen 
2007) 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/report06.pdf 
 
Mobilizace inteligenčního potenciálu Evropy: umož-
nit vysokému školství plně přispívat k Lisabonské 
strategii 
Návrh usnesení Rady a zástupců vlád členských států 
zasedajících v Radě (listopad 2005) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2005/c_292/c_2922005
1124cs00010002.pdf 
Sdělení Komise (duben 2005)  
KOM (2005) 152 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0152c
s01.pdf 
 
Evropské vysokoškolské vzdělávání v celosvětové per-
spektivě  
Příloha ke sdělení Komise „Mobilizace inteligenčního 
potenciálu Evropy: možnost pro univerzity plně přispět 
k Lisabonské strategii“ (duben 2005)  
COM (2005) 152 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comuniv2005annex_e
n.pdf 
 
Úloha univerzit v Evropě znalostí 
Sdělení Komise (únor 2003)  
COM (2003) 58 
http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0058en01.pdf 
 
Posilování spolupráce s třetími zeměmi v oblasti vy-
sokoškolského vzdělávání 
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě (červenec 
2001)  
COM (2001) 385 
http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0385en01.pdf 

Programy podporující vysokoškolské 
vzdělávání  

Erasmus-Mundus (2004-2008) 
Program pro zlepšování kvality vysokého školství a pro 
podporu interkulturního porozumění prostřednictvím 
spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) 
(2004 – 2008) 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2317/ 
2003/ES (prosinec 2003).  
Úřední věstník, 2003, L 345, s.1-8. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:34
5:0001:01:CS:HTML 
 
Erasmus (2000-2006) 
Druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti 
vzdělávání „Sokrates“  
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ 
ES (leden 2000)  
Úřední věstník ES, 2000, L 28, s. 1-15. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/dd/16/01/32000D0253CS.
pdf 
 

Evropský technologický institut 

Evropský technologický institut 
Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým 
se zřizuje Evropský technologický institut (říjen 2006)  
KOM (2006) 604 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2006/com2006_0604c
s01.pdf 
 

Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměst-
nanost - Vlajková loď znalostí: Evropský Technolo-
gický Institut 
Sdělení Komise Evropské Radě (únor 2006)  
KOM (2006) 77 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2006/com2006_0077c
s01.pdf 
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Rozvíjení školní vzdělávací politiky 

Klíčové kompetence pro celoživotní vzdělávání 
Doporučení Evropského parlamentu a Rady (prosinec 
2006)  
Úřední věstník, 2006, L 394, s. 10-18. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_394/l_39420061
230cs00100018.pdf 
 
Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě  
Publikace evropského oddělení Eurydice s finanční podpo-
rou Evropské komise (2005) 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/049CS.pdf 
 
Evropská spolupráce při hodnocení kvality vzděláva-
cího systému 
Doporučení Evropského parlamentu a Rady (únor 2001)  
Úřední věstník, 2001, L 60, s. 51-53. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:3200
1H0166:CS:HTML 

Kvalita školního vzdělávání – šestnáct ukazatelů kvality  
Zpráva Komise založená na práci pracovního výboru 
o ukazatelích kvality (květen 2000) 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf 

Programy podporující školní vzdělávání 

Comenius (2000-2006) 
Druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti 
vzdělávání „Sokrates“  
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ 
ES (leden 2000)  
Úřední věstník, 2000, L 28, s. 1-15. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/dd/16/01/32000D0253CS.
pdf 

Zlepšená spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě a ve vzdělávání dospělých 

Helsinské komuniké o zlepšené evropské spolupráci 
v odborném vzdělávání a přípravě  
Komuniké evropských ministrů odborného vzdělávání a 
přípravy, evropských sociálních partnerů a Evropské komi-
se, shromážděných v Helsinkách 5. prosince 2006 za 
účelem revize priorit a strategií Kodaňského procesu (pro-
sinec 2006) 
Zpravodaj, 2007, příloha I/2007 
http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/zpravodaj_odb
orne_vzd_v_zahr/2007/Zp0701pIa.pdf 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_en.pdf 
 
Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělá-
vání a přípravu (ECVET) 
Systém pro přenos, shromažďování a uznávání výsled-
ků učení v Evropě  
Pracovní dokument zaměstnanců Komise (říjen 2006) 
http://ec.europa.eu/education/ecvt/work_en.pdf 
Stručná informace v češtině: ECVET a jeho poslání. Zpravodaj, 2006, 
č. 12, s. 3-5. 
 
Vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy pozdě 
Sdělení Komise (říjen 2006) 
KOM (2006) 614 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2006/com2006_0614c
s01.pdf 
 
Maastrichtské komuniké o budoucích prioritách zlep-
šené evropské spolupráce v odborném vzdělávání a 
přípravě (OVP) 

Evropští ministři odborného vzdělávání a přípravy, ev-
ropští sociální partneři a Evropská komise revidují Ko-
daňskou deklaraci z 30. listopadu 2002 (prosinec 2004) 
Zpravodaj, 2005, příloha I/2005 
http://www.nuov.cz/public/File/periodika_a_publikace/zpravodaj_odb
orne_vzd_v_zahr/2005/Zp0501pIa.pdf 
http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf 
 
Dosahování lisabonského cíle: přispění OVP 
Závěrečná zpráva Evropské komise (listopad 2004) 
Studie zpracovaná pro Evropskou komisi v přípravě na 
konferenci „Posílení evropské spolupráce v OVP: Cesta 
vpřed“, Maastricht, 2004 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/studies/maastricht_en.pdf 
 
Zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě  
Závěry Rady pro vzdělávání (květen 2004) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/vetquality_en.pdf 
 
„Kodaňská deklarace“ 
Zlepšená evropská spolupráce v odborném vzdělávání 
a přípravě  
Deklarace evropských ministrů odborného vzdělávání a 
přípravy, evropských sociálních partnerů a Evropské komi-
se (listopad 2002) 
http://ec.europa.eu/education/copenhagen/copenahagen_declaration_en.
pdf 
Informace v češtině: Evropská spolupráce v odborném vzdělávání a 
přípravě. Zpravodaj, 2003, č. 1, s. 15. 
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Programy podporující odborné vzdělává-
ní a přípravu a vzdělávání dospělých 

Leonardo da Vinci (2000-2006) 
Druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti 
odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“ 
Rozhodnutí Rady (duben 1999)  
Úřední věstník, 1999, L 146, s. 33-47. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/dd/16/01/31999D0382CS.
pdf 

Grundtvig (2000-2006) 
Druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti 
vzdělávání „Sokrates“  
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ 
ES (leden 2000)  
Úřední věstník, 2000, L 28, s. 1-15. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/dd/16/01/32000D0253CS.
pdf 

Odstraňování překážek mobility 

Nadnárodní mobilita uvnitř Společenství pro účely 
všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta 
kvality mobility (Text s významem pro země EHP) 
Doporučení Evropského parlamentu a Rady (prosinec 
2006)  
Úřední věstník, 2006, L 394, s. 5-9. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_394/l_39420061
230cs00050009.pdf 
 
Mobilita studentů, účastníků profesní přípravy, dob-
rovolníků a učitelů a instruktorů v rámci Společenství  
Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evrop-
skému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů o plnění doporučení Evropského parlamentu a 
Rady z 10. července 2001 (leden 2004)  
COM (2004) 21 
http://europa.eu/eur-lex/en/com/rpt/2004/com2004_0021en01.pdf 
 
Mobilita studentů, účastníků profesní přípravy, dob-
rovolníků a učitelů a instruktorů v rámci Společenství  
Doporučení Evropského parlamentu a Rady (červenec 
2001)  

Official Journal, 2001, L 215, s. 30-37. 
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_215/l_21520010809en0030003
7.pdf 

Nástroje mobility  

Europass 
Jednotný rámec Společenství pro průhlednost v oblasti 
kvalifikací a kompetencí (Europass) 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/ 
2004/ES (prosinec 2004)  
Úřední věstník, 2004, L 390, s. 6-20. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2004/l_390/l_39020041
231cs00060020.pdf 
 
Společný evropský formulář pro (CV) 
Sdělení týkající se doporučení Komise o společném evrop-
ském formuláři pro sestavování curriculum vitae (březen 
2002)  
Official Journal, 2002, C 73, s. 2.  
(Odkaz není funkční.) 

Podporování vícejazyčnosti 

Evropský ukazatel jazykových kompetencí  
Závěry Rady (květen 2006) 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10477.en06.pdf 
Sdělení Komise Evropskému Parlamentu a Radě (srpen 
2005)  
KOM (2005) 356 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0356c
s01.pdf 
 
Akční plán na podporu jazykového vzdělávání a jazy-
kové rozmanitosti na léta 2004-2006  
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospo-
dářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (červe-
nec 2003)  
COM (2003) 449 

http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf 
 
Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmani-
tosti  
Pracovní dokument zaměstnanců Komise (listopad 2002) 
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/consult/consult_en.pdf 
 
Podpora jazykové rozmanitosti a jazykového vzdělá-
vání v rámci realizace úkolů Evropského roku jazyků 
2001 
Usnesení Rady (únor 2002)  
Official Journal, 2002, C 50, s. 1-2. 
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_050/c_05020020223en
00010002.pdf 
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Evropský rok jazyků 2001 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1934/ 
2000/ES (červenec 2000)  
Official Journal, 2000, L 232, s. 1-5. 
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_232/l_23220000914en0
0010005.pdf 

Programy podporující vícejazyčnost 

LINGUA (2000-2006) 
Druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti 
vzdělávání „Sokrates“  
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ 
ES (leden 2000)  
Úřední věstník, 2000, L 28, s. 1-15. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/dd/16/01/32000D0253CS.
pdf 

IKT pro inovace a celoživotní vzdělávání (Informační a komunikační technologie) 

Klíčové údaje o informační a komunikační technolo-
gii ve školách v Evropě  
Publikace evropského oddělení Eurydice s finanční podpo-
rou Evropské komise (2004) 
Key Data on Information and Communication Technology 
in Schools in Europe. 2004 Edition.  Sg. 25357 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/048EN.pdf 
Chiffres clés des technologies de l’information et de la com-
munication à l'école en Europe. Édition 2004.   Sg. 25358 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/048FR.pdf 
 
E-Learning: navrhovat vzdělávání zítřka  
Střednědobá zpráva  
Pracovní dokument zaměstnanců Komise (červenec 2003) 
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/doc/mid_term_rep
ort_en.pdf 
 
Využívání Internetu k rozvíjení družby mezi evrop-
skými středními školami  
Zpráva Komise Radě (červen 2002)  
COM (2002) 283 
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/schooltwinning.pdf 
 
E-Learning: navrhovat vzdělávání zítřka 
Pracovní dokument zaměstnanců Komise. Průběžná 
zpráva požadovaná usnesením Rady z 13. července  2001 
(únor 2002) 
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/sec_2002_236_en
.pdf 
 

E-Learning 
Usnesení Rady (červenec 2001)  
Official Journal, 2001, C 204, s. 3-5. 
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/reso_en.pdf 
 
Akční plán eLearningu – navrhovat vzdělávání zítřka  
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu (březen 
2001)  
COM (2001) 172 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0172en01.pdf 
 
Iniciativa eLearning – navrhovat vzdělávání zítřka  
Sdělení Komise (květen 2000)  
COM (2000) 318 
http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2000/com2000_0318en01.pdf 

Programy podporující IKT 

E-Learning (2004-2006) 
Víceletý program (2004-2006) pro účinnou integraci 
informačních a komunikačních technologií (IKT) do 
vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy v Ev-
ropě (program e-learning) 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2318/ 
2003/ES (prosinec 2003)  
Úřední věstník, 2003, L 345, s. 9-16. 
http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231en0
0090016.pdf 

Měření pokroku ve vzdělávání a odborné přípravě (statistiky, ukazatele a kritéria) 

Ucelený rámec ukazatelů a referenčních kritérií pro 
sledování pokroku při plnění lisabonských cílů v ob-
lasti vzdělávání a odborné přípravy 
Sdělení Komise  
KOM (2007) 61 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2007/com2007_0061c
s01.pdf 

Pokrok dosažený na cestě k lisabonským cílům ve 
vzdělávání a odborné přípravě. Zpráva založená na 
ukazatelích a kritériích (Výroční zpráva, květen 2006) 
Pracovní dokument zaměstnanců Komise 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06.pdf 
Podrobná analýza pokroku (příloha) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06annexe
s.pdf 
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Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2005 
Společná publikace Eurydice/Eurostat (červenec 2005)  
  Sg. 25695 
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052EN.pdf 
 
Nové ukazatele v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 
Závěry Rady (květen 2005)  
Úřední věstník, 2005, C 141, s. 7-8. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_141/c_1412005
0610en00070008.pdf 
 

Referenční úrovně průměrného evropského výkonu ve 
vzdělávání a odborné přípravě (kritéria) 
Závěry Rady (květen 2003) 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/after-council-meeting_e
n.pdf 
 
Evropská kritéria ve vzdělávání a odborné přípravě: 
doplnění lisabonského zasedání Evropské rady  
Sdělení Komise (listopad 2002)  
COM (2002) 629 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/bench_ed_trai_en.pdf 

Expertní sítě v ekonomických a sociálních vědách 

Evropská expertní síť pro ekonomiku vzdělávání  
(Expert Network on Economics of Education – EENEE) 
 
EENEE poskytuje rady Komisi při analýze ekonomic-
kých a sociálních aspektů politiky vzdělávání a odborné 

přípravy. EENEE pořádá jménem Komise sympozia, 
která mají podporovat spolupráci politických činitelů a 
výzkumných pracovníků a navrhovat slibné možnosti 
politiky rozvoje lidského kapitálu.  
http://www.education-economics.org/ 

Další relevantní dokumenty vztahující se k Lisabonské strategii 

Posilování podnikatelského ducha vzděláváním  
Realizace lisabonského programu Společenství  
Sdělení komise (únor 2006)  
COM (2006) 33 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0033
en01.pdf 
 
Další informace o práci EU ve vzdělávání 
a odborné přípravě najdete na stránkách: 

DG EAC (Directorate-General Education and Culture – 
Generální ředitelství Vzdělávání a kultura) 

http://ec.europa.eu/education/index_en.html 
 
CEDEFOP (Evropské středisko pro rozvoj profesní 
přípravy) 
http://www.cedefop.eu.int/ 
 
ETF (Evropská nadace odborného vzdělávání) 
http://www.etf.eu.int/etfweb.nsf 
 
EURYDICE (Informační síť o vzdělávání v Evropě) 
http://www.eurydice.org

 

Přepracovala Anna Konopásková 

 

1 Dokumenty, obsažené v Úředním věstníku nebo v publikacích Evropské komise, je možné vyhledávat na stránkách EUR-lex podle 
citace http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do 
2 Publikace, u nichž je uvedena signatura (Sg. XXXXX), jsou v knihovně NÚOV. 

 

Prameny: 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compendium05_en.pdf 
http://eur-lex.europa.eu 
 


