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Vážení členové Národního konsorcia a zájemci o ReferNet,
v tomto čísle našeho elektronického zpravodaje vás budeme informovat o nejdůležitějších
aktualitách a nových publikacích ReferNetu z roku 2010. Mezi klíčové aktivity patřilo
zpracování Národní zprávy o politice odborného vzdělávání, rozsáhlé publikace pokrývající
období 2002-2010. Na základě obdobných materiálů ze všech zemí EU byla vytvořena
Evropská zpráva, která bude klíčovým podkladem pro jednání ministrů školství EU
v Bruggách 6.-7.12.2010. Z dalších důležitých aktivit můžeme jmenovat např. aktualizace
přehledové publikace popisující systém odborného vzdělávání (tzv. VET in Europe Country Report). Více informace najdete níže v tomto zpravodaji.

Směřování ReferNetu v příštích letech
Ve dnech 14.-15.10.2010 se uskutečnilo výroční
celoevropské zasedání sítě ReferNet v Soluni, kde sídlí
zakladatel a koordinátor ReferNetu – Cedefop (Evropské
středisko pro rozvoj odborného vzdělávání – viz
www.cedefop.europa.eu), jehož hlavním úkolem bylo
zhodnotit uplynulý rok a hledat optimální směřování
příštích činností. Jednání se z ČR zúčastnily zástupkyně
NVF a NÚOV, dvou institucí, které se střídají na pozici
národního koordinátora v ČR.
Pro příští léta opakovaně zazněl požadavek více analytického a
hodnotícího zaměření zpráv. Bylo také zahájeno hledání nových
forem spolupráce, které by umožnily využít velký potenciál této
fungující „živé“ sítě sdružující odborníky a klíčové instituce
odborného vzdělávání celé Evropy. Započatý diskusní proces bude
pokračovat i nadále během celého příštího roku a měl by vyústit
v koncipování strategie ReferNetu pro další několikaleté období.

Zpráva o výzkumu odborného vzdělávání v češtině
V roce 2010 vznikla česká verze Národní zprávy o výzkumu
odborného vzdělávání. Publikaci tvoří čtyři samostatné kapitoly:
Přínosy odborného vzdělávání, Přechody v rámci studijního a
pracovního života, Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce a
Mobilita a migrace v souvislosti s odborným vzděláváním a
zaměstnaností. Zpráva mapuje a hodnotí český výzkum v těchto
čtyřech oblastech a poskytuje i stručné shrnutí základních
výsledků. Spolu se zprávami ostatních evropských zemí tvoří
podklad pro zpracování průřezových zpráv o stavu výzkumu
v Evropě. Českou publikaci je možné si stáhnout na webových
stránkách
ReferNetu
(http://www.refernet.cz/dokumenty/enrr_2009_cesky.pdf).
ReferNet kontakty:
Národní koordinátorka:
Projektová manažerka:

www.refernet.cz
Národní vzdělávací fond, Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání
Ing. Věra Czesaná, CSc., czesana@nvf.cz
Mgr. Zdeňka Šímová, simova@nvf.cz
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Pracovní aktuality českého ReferNetu
Odborné vzdělávání v době finanční
krize
Letošní aktualizace Přehledové zprávy o
odborném
vzdělávání
obsahovala
samostatnou kapitolu, která se zabývala
přijatými opatřeními a výhledem odborného
vzdělávání v souvislosti s probíhající finanční
krizí. Zpráva byla odevzdána Cedefopu
30.9.2010 a je k dispozici (zatím v anglickém
jazyce)
zde
http://www.refernet.cz/dokumenty/to_2010._e
nglish.pdf. Po zavěšení zpráv všech zemí na
web Cedefopu bude možné porovnávat
dopady krize na odborné vzdělávání a přijatá
opatření v různých zemích Evropy.

Odborné články Cedefopu na webu
ReferNetu
Na webobé stránky www.refernet.cz byla
přidána sekce obsahující vybrané zajímavé
odborné a informační články Cedefopu
relevantní i na národní úrovni. Poslední z nich
se zabývají například problematikou tzv.
„zelených“
profesí,
nesouladem
mezi
dovednostmi pracovní síly a trhem práce
v Evropě, vzděláváním v podnicích apod.
Anotace a odkaz na plné znění článků
naleznete
zde:
http://www.refernet.cz/cedefop.html.

Mezinárodní meeting ReferNetu v Praze
Mezinárodní síť ReferNet se člení na tři regionální
uskupení – severní, střední a jižní skupinu zemí.
V roce 2011 se bude konat zasedání střední
skupiny zemí, kam patří i ČR, v Praze. Tyto tzv.
regionální meetingy jsou prakticky zaměřená
setkání, na kterých se projednávají konkrétní
otázky úkolů ReferNetu a příklady z praxe. Na
programu pražského jednání bude zejména
příprava hlavní zprávy roku 2011 - Studie o
kompetencích, jejich identifikaci v praxi a
začleňování do kurikulí odborného vzdělávání ve
vybraném sektoru (vybraným sektorem bude
patrně Zdravotnictví a sociální péče, diskuse o
dalších možných sektorech však dosud probíhají).

Změna v příštím roce
Již tradičně se začátkem prosince 2010 uskuteční
plenární zasedání zástupců všech institucí
sdružených v síti ReferNet. Na programu bude
projednání výstupů roku 2010 a plán práce na rok
2011, kdy po dvou letech opět převezme funkci
koordinátora sítě Národní ústav odborného
vzdělávání.

Mezinárodní aktuality
Nové publikace Cedefopu

Plánované konference

 CEDEFOP: Working and ageing: Emerging theories
and
empirical
perspectives.
Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2010. 355
s.
 CEDEFOP: Learning outcomes approaches in VET
curricula: A comparative analysis of nine european
countries. Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2010. 169 s.
 CEDEFOP: Socially responsible restructuring:
Effective strategies for supporting redundant workers.
Working paper No. 7. Publications Office of the
European Union, 2010. 200 s.
 CEDEFOP:
The
development
of
national
qualifications frameworks in Europe (August 2010).
Working paper No. 8. Publications Office of the
European Union, 2010. 199 s.
 CEDEFOP: Better competences through better
teaching and leading: Findings from study visits
2008/09. Publications Office of the European Union,
2010. 52 s.

Delší pracovní život – prostřednictvím lepších
pracovních podmínek a nových způsobů
organizace práce a kariéry. (Belgie - Brusel, 16.17.11.2010), více informací zde.

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/EN/publications.aspx.
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Vzdělávání mladých k přechodu na trh práce
(Belgie – Brusel, 29.-30.11.2010), více informací
zde.
Produktivita, investice do lidského kapitálu a
řešení zaměstnanosti mladých: Srovnání
vývoje a globální odpovědi. (Itálie – Bergamo,
16.-18.12.2010), více informací zde.
Evropský den talentu (Maďarsko – Budapešť,
25.3.2011), více informací zde.
Konference Středoevropské iniciativy (CEI) –
Fórum rozvoje lidských zdrojů na téma
“Identifikace bariér v celoživotního učení a
jejich odstraňování. (ČR – Praha 18.19.11.2010), více informací zde.
Další odborné konference a semináře naleznete na
stránkách Cedefopu:
www.cedefop.europa.eu/etv/News/Default.asp?type=EV

