Vážení členové národního
konsorcia sítě ReferNet ČR a
zájemci o informace o
odborném vzdělávání v ČR i
Evropě,
přinášíme Vám zhodnocení prvního Evropského týdne odborných dovedností, který
vychází z Nové agendy dovedností pro Evropu. Dále se můžete seznámit s důvody
nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v Evropě a s tím, které profese jsou podle
platformy Skills Panorama na evropském trhu těmi žádanými. I tentokrát se můžete
nechat zlákat k přečtení některé z nových publikací Cedefopu.
Horkou novinkou je aktualizovaný leták Spotlight on VET/ Zaostřeno na odborné
vzdělávání, který je dostupný v anglické i české verzi.
Přejeme Vám šťastné vykročení do roku 2017!
Martina Kaňáková, národní koordinátorka sítě ReferNet ČR

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Evropě
Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Evropě: Jaké profese jsou
žádané? A proč?
Nedostatek kvalifikací a nadbytek povolání v Evropě, poznatky
Cedefopu o tom, po kterých povoláních je vysoká poptávka a proč
Leták Zaostřeno na odborné vzdělávání (Spotlight on VET)
Evropský týden odborných dovedností
Profesní rozvoj učitelů a instruktorů v odborném vzdělávání
Profesní rozvoj učitelů a školitelů v odborném vzdělávání a přípravě,
záruka kvality v odborném vzdělávání a přípravě
Fórum zaměřené na profesní rozvoj učitelů a školitelů v Soluni
Šetření o mobilitě v počátečním odborném vzdělávání

Cedefop představil výsledky průzkumu mezi uživateli životopisu Europassu a další
novinky
Anotace publikací Cedefopu
Uplatňování přístupů založených na výsledcích učení napříč Evropou
Zlepšování kariérních vyhlídek pro osoby s nízkou úrovní vzdělání
Role poradenství a celoživotního vzdělávání
Časné ukončování vzdělávání: vzdělávání a odborná příprava v centru
pozornosti
Informace o trhu práce a poradenství
Využívání informací o trhu práce
Předvídání kvalifikačních potřeb – vývoj, scénáře a prognózy
Práce na úrovni hospodářských odvětví
Realizace studií týkajících se sledování dráhy absolventů

Zpravodaj ReferNet ČR vychází dvakrát ročně. Vydalo Sdružení ReferNet ČR
v prosinci 2016.
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