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Chronologický soupis článků 
 
 
 
 

1            
 
Reforma odborného vzdělávání a přípravy 2002–10. 
Cedefop. 
Zvyšování míry zaměstnanosti v USA. TIME. 
Lycea povolání. L’enseignement technique. 
Kreativita a inovace ve znalostní společnosti. BWP. 
Stavební kameny kvalifikací v péči o staré lidi. Berufs-
bildung. 
Povolání MINT v Německu. BWP. 
 
 2           
 
Cedefop – zpráva o činnosti.  
Internet a vzdělávání. Cedefop. 
Školní kvalifikace učňů ve Švýcarsku. W&B. 
Orientují se učební řády na kompetence? Berufsbil-
dung. 
Odborné vzdělávání ve Spojených arabských emirá-
tech. BWP. 
Co je to DACUM?  
 
  3          
 
Kvalifikace na evropském trhu práce. Cedefop. 
Pohled na finské školství. Eurydice. 
Učňovství versus profesionalizace: planá diskuse.  
Céreq Bref. 
Vize a poslání nebo konkrétní reformy? W&B. 
Inovace v odborném vzdělávání. W&B. 
 

   4         
 
Vzdělávání dospělých v Evropě. Eurydice. 
Vzdělávání na dálku. research*eu. 
Standardy profesní přípravy a certifikace v USA. 
Berufsbildung. 
Studijní obory učitelství v profesních školách.  
Berufsbildung. 
1,5 milionu mladých lidí bez profesní přípravy. 
W&B. 
Podniky a „staří uchazeči“ o učební místo. W&B. 
Profesní poradenství a orientace telefonem. BWP. 
Zaměstnanost v sektorech obnovitelných energií. 
Berufsbildung. 
 
    5        
 
Práce na částečný úvazek. Eurofound. 
Digitální nerovnosti ve světě. research*eu.  
Znovu finské školství. TIME. 
Výsledky šetření PISA 2009. 
Nová řada technologického lycea ve Francii. 
L’enseignement technique. 
Poradci pro vzdělávání, profese a zaměstnání v Ně-
mecku. BWP. 
Vzdělávací standardy v Rakousku. Berufsbildung. 
Bakalář kontra profesní příprava? BWP. 
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     6       
 
Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol z pohledu 
zaměstnavatelů. Eurobarometr. 
Definování výsledků učení v kurikulu. Cedefop. 
Systém přechodů v Hamburku. BWP. 
Prostupnost mezi profesní přípravou a vysokou ško-
lou v Německu. Berufsbildung. 
Vysoké školství na Islandu. Ministerstvo školství, vědy 
a kultury. 
 
      7 8     
 
Priority EU za polského předsednictví. Internet. 
Nedoceňované odborné vzdělávání. Cedefop. 
Jak se žáci v Evropě učí číst. Eurydice. 
Profesní orientace v Německu. BWPplus. 
Individuální právo na vzdělávání ve Francii. 
L’enseignement technique. 
Co to je, když se řekne konkurenčnost? The Free 
Dictionary. 
Reforma vzdělávání ve Švédsku. Regeringskansliet. 
Profesní poradenství pro imigrantky. W&B. 
Cizí jazyky v Evropě. Statistics in Focus. 
Nové profese v geoinformační technologii. BWPplus. 
Odborné síly v Německu. W&B. 
 
        9    
 
Střednědobé priority Cedefopu (2012–2014).  
Informační a komunikační technologie v Evropě. 
Eurydice.  
Alkoholová politika a související výzkum. research*eu. 
Jak zvýšit status učitelů v USA. The New York Times. 
Pohled OECD na vzdělávání.  
Stárnutí učitelů počátečního OVP. Cedefop. 
Jsou nové zkoušky lepší nebo jenom jiné? W&B. 
Co to je, když se dnes řekne transliteracy? The Free 
Dictionary. 
Škola jako krizové středisko. Südwind. 
 
 

         10   
 
Postoje Evropanů k odbornému vzdělávání. Euroba-
rometr. 
Snahy o reformu korejského školství. TIME.  
Co to je, když se řekne stakeholder?  
Celostátní testování žáků a šetření PISA. Eurydice. 
Používání weblogů v profesní přípravě v SRN. W&B.  
Pedagogická kvalifikace podnikových učitelů. BWP.  
 
          11  
 
Z glosáře Cedefopu 1. 
Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě. Eurostat.  
Nesoulad v kvalifikacích a kompetencích. OECD.  
Mladí v čekacím cyklu či v přechodném období. 
W&B. 
Jakou profesní orientaci mladí lidé hledají. BWP. 
Textilní tvůrce v řemesle. BWP. 
 
           12 

 
Z glosáře Cedefopu 2.  
Oprávnění ke studiu v německých středních školách. 
Eurydice.  
Jak zlepšit vzdělávání v USA. TIME. 
Didaktika pro profesní přípravu. Berufsbildung. 
Kvalifikace odborníků v íránském stavebnictví.  BWP. 
Proč mistři odborné výchovy nejsou neomylní. W&B. 

 
 
 
  Tematické přílohy   
 
I/2011: Nové kvalifikace pro nová zaměstnání.  
II/2011: Informální a implicitní učení.  
III/2011: Odborné vzdělávání v Polsku 
 
            

 


