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Každoročně aktualizované srovnávací materiály 

• Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021

Strukturální ukazatele pro monitorování systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě

• Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2019/20 

Platy učitelů a ředitelů škol v Evropě

• The Structure of the European Education Systems: Schematic Diagrams – 2021/22

Struktura evropských vzdělávacích systémů – diagramy 

• Compulsory Education in Europe – 2021/22 

Povinné vzdělávání v Evropě

• The Organisation of School Time in Europe Primary and General Secondary Education – 2021/22 

Organizace školního roku

• The Organisation of the Academic Year in Europe – 2021/22 

Organizace akademického roku

• Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2020/21

Počty vyučovacích hodin v povinném vzdělávání v Evropě
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Tematické srovnávací studie 

Adult education and training in Europe. Building inclusive pathways to skills and qualifications
Vzdělávání dospělých v Evropě. Budování inkluzivních cest k dovednostem a kvalifikacím

• zaměřena na dospělé s nízkou úrovní základních dovedností                                                                    
nebo s nízkou kvalifikací 

• přináší přehled současných politik a opatření                                                                                
na podporu celoživotního učení v jednotlivých evropských zemích

• zkoumá různé další aspekty, např. příležitosti dospělých k učení,                                                            
vzdělávací programy i flexibilní možnosti, uznávání a ověřování výsledků učení,                                              
typy finanční podpory, poradenství atd.     

• plánován překlad stručného shrnutí (Brief)
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Tematické srovnávací studie 

Teachers in Europe. Careers, Development and Well-being
Učitelé v Evropě. Kariéra, rozvoj a spokojenost s prací

• zaměřena zejména na učitele základních škol

• podává přehled o národních politikách a legislativě

• zabývá se tématy jako vzdělávání a kvalifikace pedagogů,                                                                     
jejich pracovní podmínky, kariérní řád, hodnocení či mobilita  

• uvádí názory učitelů získané z výzkumu OECD TALIS,                                                                           
např. spokojenost s prací

• připravuje se překlad studie
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Překlady 2021

• Digitální vzdělávání ve školách v Evropě  

• celá studie 

• Klíčové údaje o vzdělávání a péči v raném dětství v Evropě

• stručné shrnutí – „Brief“

• Rovnost ve školním vzdělávání v Evropě: struktury, politiky a výsledky žáků

• stručné shrnutí – „Brief“
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Připravujeme 

• Fostering inclusion and equity in higher education in Europe (2022)

• Mathematics and science education in schools: National policies and practices (2022)

• Computer science education at school in Europe (2022)

• Key data on teaching languages at school in Europe (2023)
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