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Chronologický soupis článků

2015

Z terminologie Cedefopu 36.
Problémy s validací výsledků vzdělávání/učení.
Cedefop.
Přeshraniční odborné vzdělávání a příprava ve Francii
a v Německu. EurActiv.fr
Není želva jako želva.
Odborné rozhovory ve vzdělávání žáků.
Berufsbildung.
Kuba – profesní příprava a další vzdělávání.
Berufsbildung.
Systém vzdělávání ve Švédsku. OECD, Eurypedie.
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Z terminologie Cedefopu 37.
Kariérní poradenství v nejisté době. Cedefop.
Francie a rozvoj profesní přípravy v Africe. EurActiv.fr
Závěrečná zkouška v učebním oboru a validace výsledků neformálního a informálního učení v Rakousku.
BWP.
Další a vysokoškolské vzdělání: srovnání příjmů. BWP.
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Z terminologie Cedefopu 38.
Posilování kreativity dětí vzděláváním v PWM.
Cordis magazine.
Dospělí, kteří nejvíce potřebují vzdělávání, k němu
mají nejhorší přístup. Eurydice.
Staré kořeny pro nové cesty. Cedefop.
Zkoušej s námi! BWP.

Změny v další profesní přípravě ve Francii.
L’enseignement technique.
Profesní školy v Číně. BWP.
10 nejoblíbenějších zaměstnání v Americe.
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Z terminologie Cedefopu 39.
Předčasné odchody ze vzdělávání v Evropě a jak jim
zabránit. Eurydice a Cedefop.
Cizí jazyky v anglických školách.
Podpora sociálních a osobních kompetencí v profesní
přípravě. Berufsbildung.
Kvalifikační cesty a přání zkoušejících v duálním systému. BWP.
Pořádací prostředky pro profesní přípravu.
Berufe. net.
Jelínková, Dagmar a Vantuch, Juraj.
Přijímací řízení ve středních školách na Slovensku.
5

Z terminologie Cedefopu 40.
Měření kvality zaměstnání v zájmu podpory způsobilostí mladých Evropanů. Bref du Céreq.
Účinnější odborné vzdělávání a příprava pro lepší život
občanů. Cedefop.
Vícejazyčnost zlepšuje fungování mozku. TIME.
Akademizace, nebo profesní směřování? BWP.
Doplňování kvalifikace a závěrečná zkouška. BWP.
Jak udržitelná je fotovoltaická solární energie?
Low – Tech Magazine.
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Z terminologie Cedefopu 41.
Vliv druhého jazyka na vývoj bilingvního čtení. Cordis.
Současné nedostatky trhu práce v EU.
Teorie velkého třesku podporuje studenty přírodních
věd. TIME.
Další vzdělávání a německý rámec kvalifikací. BWP.
Hranice exportu vzdělávání. BWP.
Zkoušet s orientací na kompetence. BWP.
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Z terminologie Cedefopu 42.
Nově zařazená slova v Oxfordském slovníku. TIME.
Nerovnoměrný návrat Evropy k růstu zaměstnanosti.
Cedefop.
Rakouský AusbildungsFit pomáhá připravit se na
odborné vzdělávání. ReferNet Austria.
Boloňský proces: cesta od Sorbonny (1998)
k Bukurešti (2012). Eurydice.
40 let učňovství v systému školství ve Francii. Bref du
Céreq.
AFFELNET – přidělování žáků do středních škol.
Uprchlíci a přístup k OVP v Evropě: případ ochrany
privilegií bílých? JVET.
Učňovství jako nástroj pro snížení míry nezaměstnanosti
mladých lidí v USA. TIME.
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Z terminologie Cedefopu 43.
Nizozemsko oceňuje dobrou řemeslnou práci. Cedefop.
Podporovat vzdělávání dospělých. Cedefop.
Community–colleges v USA bez školného? TIME.
Nové vymezení evropských priorit ve vzdělávání a
profesní přípravě. Cedefop.
Počítače nezlepšují výsledky žáků. OECD.
Integrace profesního a vysokoškolského vzdělávání
v duálních studijních oborech. BWP.
Rámec transparentnosti v Německu se stává konkrétní.
BWP.
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Z terminologie Cedefopu 44.
Odborné vzdělávání a příprava je cestou, jak zabránit
předčasným odchodům ze vzdělávacího systému.
Cedefop.
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Co to je pedagogika napajedel nebo studní v Dánsku?
Nadbytečná kvalifikace mladých lidí v Evropě se stává
normou. EurActiv.
Odborné vzdělávání v Lucembursku. Cedefop.
Vzdělávání mistrů se zaměřuje na jednání a kompetence. BWP.
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Učení založené na práci jako součást dalšího odborného vzdělávání a přípravy. EU.
Chránit investice do vzdělávání snižováním nadbytečné kvalifikace v EU. Cedefop.
Hodnota profesních kvalifikací podle NFER.
Vývoj profesní přípravy v Botswaně. Berufsbildung.
Nové přírůstky do Oxfordského slovníku.
Vyučování cizím jazykům v základních školách
v Evropě roce 2013. Eurostat.
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Učňovství v malých a středních podnicích – Jak posílit jejich zájem? Cedefop.
Stručné zprávy Cedefopu ve Zpravodaji.
Erasmus+ se snaží přitáhnout učně. EurActiv.fr.
Vyučování cizím jazykům v nižším a vyšším sekundárním vzdělávání v EU a celostátní testování žáků.
Eurydice.
Co ještě (možná) nevíte o jazyce. research*eu.
Jak se děkuje v evropských zemích.
Přijímání vyučených do zaměstnání ve východoněmeckých a západoněmeckých podnicích. BWP.

Tematické přílohy 2015

I. Nová klasifikace ISCED–F 2013
II. Evropský inventář pro validaci výsledků neformálního a informálního učení 2014.
III. Příruční slovníček pro čtení německých textů
z oblasti (odborného) vzdělávání a přípravy.
IV. Seznam řemesel jako příloha Řádu řemesel.

