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Chronologický soupis článků 
 
 
 
 

1            
 
Vzdělávání v době krize. Cedefop. 
Španělské předsednictví EU ve vzdělávání. Internet. 
Laptopy pro uruguayské školáky. BBC News. 
Ukončování středního vzdělávání v Evropě 5. Eurydice. 
Profesní odborná škola s dvojí kvalifikací. W&B. 
Nový nejvyšší stav v počtu začínajících studentů. W&B. 
 
 2           
 
Ukončování středního vzdělávání v Evropě. Eurydice. 
Míra vstupu do vysokoškolského vzdělávání podle 
druhu bakalaureátu (Francie 2005). EJVT. 
Vzdělávání a mobilita. Cedefop. 
Vliv rodičů a vrstevníků při volbě povolání. Berufsbil-
dung. 
Google je všechno, nebo ne? W&B. 
Reforma odborného vzdělávání v Thajsku. BWP. 
Struktury zaměstnání v nemocniční péči. W&B. 
 
  3          
 
Inovace v odborném vzdělávání. OECD. 
Ochrana evropských monumentů proti biofilmům. 
research*eu. 
Stárnutí společnosti a jeho důsledky. World of Work. 
Kević, Nataša. Ukončování středního vzdělávání 
v Srbsku.  
Průběh vzdělávání a přechod do zaměstnání. BWP.  
 

   4         
 
Modernizace odborného vzdělávání. Cedefop. 
Vzdělávací televize se vrací. research*eu. 
Šetření gramotnosti dospělých. Max Goote Kenniscen-
trum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. 
Plán reformy amerického školství. U.S. Department 
of Education, TIME, Wikipedie. 
Další vzdělávání a plánování kariéry. W&B. 
Profesní rodiny jako příspěvek k posílení profesního 
principu. BWP. 
 
    5        
 
Memorandum o vzdělávání učitelů. Swedish Presi-
dency of the European Union. 
Cizí jazyky v odborném vzdělávání. Cedefop.  
Prostupnost ve vzdělávacím systému – bez ukončení 
žádná návaznost? BWP. 
Reforma švýcarského odborného vzdělávání. BWP. 
Zajišťování kvality onlinového tutoringu. BWP. 
 
     6       
 
Modernizace odborného vzdělávání 1. Cedefop. 
Vysokoškolské vzdělávání ve Švédsku. Ministerstvo 
školství a výzkumu. 
Trendy v kvalitě života, 2003-2009. Eurofound. 
Od vzdělávací diplomacie k evropské vzdělávací poli-
tice. BWP. 
Investice do vzdělávání v Německu. W&B. 

z p r a v o d a j
XXI. ročník

1-12 

2010 



 

 2

      7 8     
 
Program belgického předsednictví EU. Internet. 
Mobilita v Evropské unii. Eurobarometr. 
Transevropský železniční koridor. research*eu. 
Konopásková, Anna. Jak se žáci ve světě učí psát.  
Nesoulad v kvalifikacích v Evropě. Cedefop. 
Systém přechodů v Německu. Berufsbildung. 
„Profesní příprava jako budoucí strategie?“ W&B. 
Cnosti důležité pro vzdělávání. W&B. 
Přebírat zkušenosti starších zaměstnanců. BWP. 
Edutainment a profesní příprava. W&B. 
Profesní příprava pro obor fitness. W&B. 
Odkud pochází náboženské myšlení. research*eu 
 
        9    
 
Mezinárodní rok sbližování kultur. UNESCO. 
Pracovní místa v dnešní a budoucí Evropě. Cedefop.  
Školství v Etiopii. L’enseignement technique. 
Česko-německá spolupráce ve vzdělávání. Tandem. 
Výrobně technologické učební obory. BWP. 
Integrace učitelů ze států SNS v Německu. BWP. 
Odborné vzdělávání „Made in Germany“. Edvance. 
 
         10   
 
Vzdělávání ve světě očima OECD. OECD. 
Informace a jak s nimi zacházet. research*eu  
Jazykové lyceum ve Francii? L’enseignement tech-
nique. 
Problémy francouzského školství. TIME. 
Na co kladou důraz učební závody? W&B.  

Kvalita dalšího vzdělávání v Německu.  
Funkční negramotnost. W&B. 
Povolání se špatnou image a co s nimi. W&B. 
 
          11  
 
Kvalifikace pro zelená zaměstnání. Cedefop. 
Terciární vzdělávání v Německu a v USA. W&B.  
Podpora jazykových kurzů v Německu. W&B.  
Nové paradigma vědeckého publikování. research*eu. 
Délka základní školy v Evropě. Eurydice. 
Reforma profesní přípravy v Etiopii. BWP. 
Kompetence profesionálních překladatelů. EMT. 
Dospělí Evropané a cizí jazyky. Cedefop. 
 
           12 

 
Jaké je odborné vzdělávání v Evropě? Cedefop, Eu-
rydice. 
Pět let Europassu. Cedefop.  
Konopásková, Anna. Automechanik – historie jedno-
ho povolání. 
Moderní vzdělávání v profesích elektro. Berufsbil-
dung. 

 
  Tematické přílohy   
 
I/2010: Odborné vzdělávání ve Švédsku.  
II/2010: Instituce odborného vzdělávání v zemích 
EU.  
 
            

 


