Co je CEDEFOP?
„Cedefop“ neboli „Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy“ je decentralizovanou agenturou
Evropské unie, která byla založena Nařízením Rady (EHS) č . 337/75 z 10. února 1975. Jejím
posláním je pomáhat Evropské komisi v procesu podpory a rozvoje odborného vzdělávání a
přípravy na úrovni Společenství. Středisko má sídlo v Soluni.
Cedefop má tripartitní řídící výbor. Poskytuje služby členským státům Evropské unie, sociálním
partnerům, jakož i asociovaným zemím (Norsku a Islandu). Jako referenční centrum Evropské unie
pro odborné vzdělávání a přípravu poskytuje Cedefop tvůrcům strategických dokumentů,
výzkumným pracovníkům a odborníkům v praxi nejrůznější informace zaměřené na porozumění
vývoje v odborném vzdělávání, rozvoji lidských zdrojů a navazujících oblastech, čímž napomáhá
kvalifikovanému rozhodování o budoucích postupech. Další informace o iniciativách, projektech,
sítích a publikacích je možné nalézt na internetových stránkách Cedefop www.cedefop.europa.eu.

Co je ReferNet?
ReferNet je strukturovaná síť, kterou založilo Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy
(Cedefop). Jejím úkolem je poskytovat kvalitní informace z oblasti odborného vzdělávání a
přípravy, včetně dalšího odborného vzdělávání a rekvalifikací a širších podmínek pro fungování
vzdělávacích systémů v Evropské unii. Za tímto účelem je v každé členské zemi ReferNetu
vytvořeno konsorcium klíčových institucí zabývající se odborným vzděláváním, což umožňuje
decentralizovaný přístup k výměně informací. Česká republika je členem sítě ReferNet od roku
2004.
Cílem partnerství je přinášet užitek všem zúčastněným institucím, jak Cedefopu, tak členským
institucím v jednotlivých zemích. Síť ReferNet na jedné straně podporuje aktivity Cedefopu, zvláště
se podílí na shromažďování a rozšiřování informací a na mezinárodní výměně názorů v kontextu
procesu směřujícího k vytvoření evropského prostoru odborného vzdělávání. Na druhé straně síť
vytváří platformu pro intenzivnější spolupráci mezi členy, pro zvyšování povědomí o odborném
vzdělávání a o jednotlivých institucích a jejich aktivitách.
Odborné úkoly sítě se člení do tří hlavních kategorií:
(a) Poskytování informací o vývoji vzdělávací politiky v oblasti odborného vzdělávání. Jedná se
zejména pravidelné zpracovávání obsáhlejších analyticko-popisných zpráv na téma politika
odborného vzdělávání v dané zemi či jiných zpráv na aktuální témata odborného vzdělávání.
(b) Poskytování informací o systémech odborného vzdělávání. Síť ReferNet poskytuje každoročně
aktualizované informace o systémech odborného vzdělávání v jednotlivých zemích v podobě
tzv. přehledových zpráv (VET in Europe – Country Report). Zprávy jsou zveřejňovány na webu
Cedefopu.

(c) Diseminační a propagační aktivity. Hlavním účelem této kategorie je rozšiřovat povědomí o
odborném vzdělávání, aktivitách Cedefopu a vzájemná výměna informací mezi odbornou
veřejností. Děje se tak prostřednictvím pravidelné aktualizace webových stránek, zveřejňování a
rozesílání tiskových zpráv, poskytování informací o konferencích a seminářích apod.

Struktura ReferNetu – národní konsorcia
ReferNet se skládá z národních konsorcií, která byla vytvořena ve všech členských zemích
Evropské unie. Konsorcia jsou tvořena organizacemi a institucemi aktivními v oblasti odborného
vzdělávání a přípravy, včetně dalšího odborného vzdělávání a rekvalifikací, rozvoje lidských zdrojů
a výzkumu v této oblasti. Naplnění úkolů a činností konsorcia předpokládá začlenění různých typů
institucí: vládních institucí, výzkumných institucí, knihoven a institucí shromažďujících data a
informace, sociálních partnerů, sektorových sdružení a asociací či regionálních orgánů. Každé
konsorcium je vedeno národním koordinátorem, což je instituce odpovědná Cedefopu za sestavení
konsorcia a zajištění uspokojivého plnění úkolů sítě. Uzavírá se Cedefopem smlouvu, kterou se
zavazuje splnit dané úkoly a zodpovídá se Cedefopu za kvalitu a formální i věcnou správnost
prováděných aktivit a dodávaných zpráv a informací. V ČR byla ustavena rotace funkce národního
koordinárora. Po dvou letech se v ní střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav odborného
vzdělávání.
Členství v konsorciu je dobrovolné. Každá instituce, která o členství projevila zájem, zaslala
národnímu koordinátorovi formální dopis, kterým projevila svou vůli stát se součástí ReferNetu a
zavázala se plnit v jeho rámci určité úkoly.
V současné době jsou členy českého konsorcia tyto instituce:
 NVF – Národní vzdělávací fond
 NÚOV – Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
(Tyto dvě instituce se po dvou letech střídají ve funkci národního koordinátora konsorcia).





















Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV)
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ)
Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP)
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV)
Sdružení škol vyššího studia (SŠVS)
Sociologický ústav AV (SÚ AV)
Masarykova univerzita v Brně (MU)
Svaz průmyslu a dopravy
Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD)
Unie CZESHA (CZESHA)
Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Asociace trenérů a konzultantů managementu (ATKM)
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS)
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o
Unie zaměstnavatelských svazů
Asociace vyšších odborných škol
Institut celoživotního vzdělávání

V rámci konsorcia funguje užší řídící výbor, který je tvořen představiteli klíčových institucí sektoru
odborného vzdělávání v ČR (MŠMT, MPSV, NVF, NÚOV, ČMKOS, SPaD, CZESHA). Řídící
výbor schvaluje základní dokumenty pro vnitřní fungování konsorcia a projednává stěžejní výstupy
práce konsorcia před jejich odevzdáním Cedefopu.
Podíl členů konsorcia na plnění jednotlivých úkolů je různý. V jednotlivých letech může být
zapojení jednotlivých členů různě intenzivní v závislosti na ročních plánech a upřesňování
tématických a „ad hoc“ zpráv ze strany Cedefopu. Předpokladem jsou pravidelné pracovní kontakty
pro plynulé předávání informací.
Národní reprezentant
V každé zemi je jmenován Národní reprezentant ReferNetu, který zajišťuje komunikaci s
Cedefopem, a plní zejména kontrolní funkci. V České republice jej jmenuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, které se dohodlo s NVF a NÚOV, že z praktických důvodů bude vhodné,
když Národním reprezentantem bude jmenován vždy zástupce té instituce, která zároveň zastává
funkci Národního koordinátora.

