Zpravodaj Národního konsorcia ReferNet ČR

info
duben 2010

Vážení členové Národního konsorcia a zájemci o ReferNet,
v lednu začal druhý rok, ve kterém je národním koordinátorem ReferNetu Národní observatoř
zaměstnanosti a vzdělávání NVF. Konec loňského a začátek letošního roku byl ve znamení
Národní zprávy o výzkumu odborného vzdělávání a Zprávy o politice odborného vzdělávání,
která mapuje pokrok v Kodaňském procesu od roku 2002. Bližší informace o těchto dvou
zprávách a o dalších aktivitách ReferNetu naleznete v tomto čísle zpravodaje.
Nové webové stránky ReferNetu
Koncem
loňského
roku
doznaly
podstatných změn webové stránky
českého ReferNetu (www.refernet.cz).
Hlavní věcnou změnou je nové
rozčlenění
obsahu,
příjemnější
z uživatelského hlediska: Hlavní menu
se člení na „Odborné vzdělávání v ČR“,
„Odborné vzdělávání v Evropě“ a „Zdroje
informací“. Nová je i grafická podoba
stránek, která respektuje nové logo
projektu a požadavky zadavatele
(Cedefopu)
na
rozložení
stránek
(umístění log apod.)

Zpráva o výzkumu odborného
vzdělávání

Koncem roku 2009 byla dokončena
Národní zpráva o výzkumu (National
Research
Report)
odborného
vzdělávání. Zprávu tvoří čtyři kapitoly
poskytující přehled a stručné hodnocení
čtyř oblastí výzkumu: Mobilita a migrace
související s odborným vzděláváním,
přínosy
odborného
vzdělávání,
předvídání kvalifikačních potřeb a
přechody (ze vzdělávání na trh práce,
z nezaměstnanosti na trh práce, ze
zaměstnání do důchodu apod.) První
dvě témata stanovil Cedefop jako
povinná, druhá dvě byla zvolena na
národní úrovni. Zpráva je k dispozici
zatím pouze v anglickém jazyce, s jejím
překladem do češtiny se však v brzké
době počítá.

Zpráva o politice odborného vzdělávání

Začátkem roku 2010 byla zpracována zpráva o
politice odborného vzdělávání, jejímž účelem bylo
zmapovat pokrok dosažený v rámci Kodaňského
procesu. Hodnocen byl vývoj od roku 2002 do
současnosti v mnoha oblastech, které definoval
Cedefop ve spolupráci s Evropskou komisí.
Většina kapitol byla doplněna příklady konkrétních
iniciativ, projektů či opatření ilustrujících daný
proces. Cedefop zpracuje na základě zpráv ze
všech zemí EU souhrnnou studii, která bude
sloužit jako podkladový materiál pro Evropskou
komisi ke zhodnocení Kodaňského procesu a
identifikaci politických priorit na následující období.
Zpráva byla zpracována v anglickém jazyce a
s jejím překladem do češtiny se v blízké době též
počítá. Zpráva dosud není umístěna na webových
stránkách ReferNetu, neboť její publikace na
národní úrovni je možná teprve po publikaci
souhrnných výstupů na stránkách Cedeopu.

ReferNet kontakty:
www.refernet.cz
Národní vzdělávací fond, Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání
Národní koordinátorka:
Ing. Věra Czesaná, CSc., czesana@nvf.cz
Projektová manažerka:
Mgr. Zdeňka Šímová, simova@nvf.cz
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Pracovní aktuality
Regionální meeting ReferNetu ve Varšavě

V březnu 2010 se uskutečnil regionální meeting ReferNetu ve Varšavě. Setkaly se
zde země tzv. „central group“ (tj. střední a západní Evropy). Za ČR se jednání
účastnily zástupkyně NVF a NÚOV. Hlavními body setkání byly diskuse nad
plánem práce pro příští rok a obecně názory jednotlivých zemí na budoucí
směřování ReferNetu. Byl kladen důraz zejména na udržení vysoké kvality zpráv,
posílení jejich analytického charakteru a řešena byla i otázka, jak zajistit, aby se
příslušné produkty dostaly vždy k cílovým skupinám odborníků a zájemců, pro
které jsou určeny.

Evaluace ReferNetu
V roce 2010 proběhne rozsáhlá evaluace projektu
ReferNet v Cedefopu. Práce národních konsorcií nebude
předmětem hodnocení, jeho hlavním cílem budou aktivity
Cedefopu a kvalita a efektivita procesů probíhajících mezi
Cedefopem a jednotlivými národními koordinátory.
Evaluace bude mít část interní i externí a její výsledky
budou jedním z podkladů pro rozhodování o budoucí
podobě ReferNetu.

Nová podoba webových stránek Cedefopu

Výroční zasedání
Národního konsorcia
Jako již tradičně se závěrem roku
uskutečnilo zasedání Řídícího výboru
Národního konsorcia a následně
plenární zasedání členů konsorcia.
Zasedání schválilo Výroční zprávu za
rok 2009 a Plán práce na rok 2010.

Plánované konference
Celostátní seminář Celoživotní učení –
Kroměříž 2010: "Výměna zkušeností z
rozvoje a podpory celoživotního učení
v krajích" (ČR – Kroměříž, 12.13.5.2010), více informací zde.
Mezinárodní konference Rozvoj
lidských zdrojů pro trvale udržitelné
ekonomiky (Německo – Karlsruhe, 27.5.28.5.2010), více informací zde.
Druhá pařížská mezinárodní
konference o vzdělávání, ekonomice a
společnosti (Francie – Paříž, 21.24.7.2010), více informací zde.

www.cedefop.europa.eu

Nové publikace Cedefopu








CEDEFOP: Modernising vocational education and training.
Fourth report on vocational training research in Europe:
background report. Volume 2. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2009.
292 s.
CEDEFOP: European guidelines for validating non-formal
and informal learning. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2009. 85 s.
CEDEFOP: The skill matching challenge: Analysing skill
mismatch & policy implications. Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2010. 83 s.
CEDEFOP: The relationship between quality and VET
certification in EU member states. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2009.
64 s.

Tyto publikace jsou k dispozici pro prezenční výpůjčku v NVF, nebo si
je
lze
stáhnout
či
objednat
na
stránkách
Cedefopu
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/search.asp.
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Vysoké školství v hluboce změněném
světě – zvládnout více za méně,
Mezinárodní konference OECD (Francie
– Paříž, 13.-15.9.2010), více informací
zde.
Pátá evropská konference o inovacích
a podnikání (Řecko – Atény, 16.17.9.2010), více informací zde.
Čtvrtý mezinárodní workshop: Nové
výzvy pro e-learning v kulturním,
vědeckém a sociálně-ekonomickém
vývoji. (Itálie – Řím, 18.-19.10.2010), více
informací zde.
Dvanáctá výroční mezinárodní
konference o vzdělávání (Řecko –
Atény, 24.-27.10.2010), více informací
zde.
Další odborné konference a semináře
naleznete na stránkách Cedefopu:
www.cedefop.europa.eu/etv/News/Default.asp
?type=EV

