Zpravodaj Národního konsorcia ReferNet ČR (www.refernet.cz)

Vážení členové Národního konsorcia a příznivci sítě ReferNet,
zasíláme vám letošní první číslo zpravodaje ReferNet Info. V jeho obsahu vám přinášíme
souhrn nejdůležitějších informací z předešlého období - informace z plenárního zasedání
zástupců sítě ReferNet v Sofii, nové výstupy sítě ReferNet, ale i chystané změny v
jednotlivých výstupech a samotném pokračování v novém rámcovém období let 2012-2015.
Nechybí aktuální publikace, pozvánky na konference a další zajímavé události.

Regionální zasedání zástupců sítě ReferNet v Sofii
Ve dnech 22. - 23. března 2012 se v bulharské Sofii konalo další
z regionálních zasedání členů sítě ReferNet, i s účastí zástupců
České republiky. Program setkání navazoval na změny,
které byly prezentovány na posledním plenárním zasedání sítě
v prosinci 2011, a to pro roky 2012-2015. Týkají se zejména
hlavních výstupů činnosti sítě - Zprávy o politice odborného
vzdělávání nebo Popisu systému odborného vzdělávání (tzv. VET Country Report). První
uvedené zprávě a souvisejícím změnám se věnuje článek uveřejněný níže. Druhá zmiňovaná
zpráva taktéž dozná změn. Podle předběžného upraveného zadání od CEDEFOPU by v
následujících letech měla být rozdělena do dvou částí. První část by měla, jako doposud,
zahrnovat popis odborného systému, nově vytvořenou druhou část by poté měly tvořit dva
tzv. články reflektující konkrétní evropské téma (vypracování těchto článků však bude s
největší pravděpodobností zahájeno až v roce 2013, v roce 2012 bude zpráva zpracována v
dosavadním formátu). Zpráva bude dokončena 1. listopadu 2012 a jejím obsahem bude
aktualizovaný popis systému odborného vzdělávání a přípravy v ČR a dalších souvisejících
témat. Nově bude u všech dokumentů sítě kladen důraz zejména na zvýšení kvality informací,
větší volnost při zpracování jednotlivých kapitol a jejich zestručnění, ale i čistě popisný
charakter zprávy. Tématem jednání byly také přípravy na oslavy 10. výročí fungování sítě
ReferNet, o jejichž průběhu vás budeme informovat v následujícím zpravodaji.

Zpráva o politice odborného vzdělávání v ČR

Prvním důležitým výstupem sítě ReferNet v prvním pololetí
roku 2012 je Zpráva o politice odborného vzdělávání v ČR, která
je v pořadí třetím dokumentem informujícím na evropské
úrovni o politice odborného vzdělání v ČR. Zpráva byla
vypracována dle nových pravidel ve spolupráci NÚV a NVF a
dne 31. 5. 2012 zaslána do CEDEFOPu. Dokument je podkladem
pro další výstupy CEDEFOP v roce 2012, ale i Evropskou komisi
a její tématické pracovní skupiny. Zpráva je v angličtině v pracovní verzi (draft) dostupná na
webových stránkách ReferNetu.
Zpráva o politice odborného vzdělávání měla tentokrát formát dotazníku a sestávala se ze šesti
samostatných částí. Ty mapovaly následující témata: podpora odborného vzdělávání a
kariérového poradenství; podpora účasti v odborném vzdělávání; partnerství a spolupráce;
podnikavost a učení na pracovišti; monitorování výstupů (dat) v odborném vzdělávání;
poslední část byla věnována všeobecným otázkám. Dotazník si kladl za cíl zmapovat pokrok v
národní politice od roku 2010, tedy od podpisu Komuniké z Brugg do současnosti. CEDEFOP byl
v této souvislosti Evropskou komisí požádán o vypracování syntetické studie (jednotlivé
národní dotazníky mu poslouží jako důležitý zdroj dat) jakožto podkladu pro Vzdělávací radu
Evropské komise (Education Council), která se sejde v listopadu 2012.

Síť ReferNet v letošním roce oslaví 10 let
úspěšného působení
Pozvánka na mezinárodní vědeckou
konferenci ICOLLE 2012
Ve dnech 18. – 19. 9. 2012 se
v Kongresovém centru Mendelovy
univerzity ve Křtinách bude
konat mezinárodní vědecká konference
ICOLLE 2012, kterou pořádá ICV Mendelovy
univerzity (člen Národního konsorcia sítě
ReferNet). ICV bylo založeno před devíti

V letošním roce síť ReferNet oslaví kulaté,
již desáté, výročí od svého založení a
působení v jednotlivých členských zemích
EU. Ačkoli ČR se k této síti připojila až v roce
2004, toto jubileum se ReferNetu ČR také
plnohodnotně týká. Vzhledem k tomuto
výročí bude vydáno speciální, slavnostní
číslo celoevropského zpravodaje,
naplánovány jsou však i další aktivity. Mimo
jiné bude vytvořen společný informativní

lety a jeho primárním posláním jako
vysokoškolského ústavu Mendelovy
univerzity v Brně (MENDELU) je zajišťovat
vysokoškolské vzdělání ve vybraných
bakalářských a magisterských studijních
programech. Více informací naleznete
na www.icv.mendelu.cz.
Cílem konference ICOLLE je zhodnocení
aktuálních trendů v oblasti neformálního
vzdělávání v České republice a dalších
státech EU. Budou zde diskutována
zejména témata z oblasti vzdělávání
pedagogických pracovníků, dalšího
odborného vzdělávání a vzdělávání
seniorů. Konference je určena
vysokoškolským pedagogům, vědeckým
pracovníkům, učitelům středních škol, ale i
doktorandům a širší odborné veřejnosti
zabývající se předmětnou problematikou.
Jednacími jazyky konference budou čeština,
slovenština a angličtina. Výstupem
konference bude recenzovaný sborník
příspěvků, z vybraných příspěvků bude
vydána monografie. Přihlášení na
konferenci ICOLLE 2012 je možné provést
prostřednictvím závazného registračního
formuláře, který je k dispozici na
internetové adrese www.icolle.cz.

Na vaši účast se těší
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (ředitelka
ICV MENDELU v Brně) a Ing. Lenka
Danielová, Ph.D. (předsedkyně
organizačního výboru)

leták, ale i propagační video sítě. Mohli jste
také zaregistrovat inovované logo sítě,
které je vytvořené speciálně pro letošní
jubilejní rok. V říjnu 2012 se v Soluni k
tomuto výročí bude konat slavnostní
konference, na kterou plynule naváže
plenární zasedání zástupců všech členů sítě
ReferNet. O průběhu oslav a souvisejících
aktivitách vás budeme informovat v
následujícím zpravodaji.

Kulaté stoly "Specifika vzdělávání učitelů
odborných škol" a "Sociální partnerství
očima zaměstnavatelů"
Dne 28. února 2012 se v rámci projektu
Kurikulum S v Národním pedagogickém
muzeu a knihovně J. A. Komenského konal
kulatý stůl na téma "Specifika vzdělávání
učitelů odborných škol". Kulatého stolu se
zúčastnili zástupci vysokých i středních škol,
Hospodářské komory, Ministerstva
zemědělství i Národního ústavu pro
vzdělávání. Jeho cílem bylo hledat odpovědi
na otázky: Ovlivňují specifika odborného
vzdělání přípravu učitelů odborných i
všeobecně vzdělávacích předmětů? V čem
ovlivňují školní vzdělávací programy
přípravu učitelů? Které pedagogické
kompetence by měl získat budoucí učitel
odborné školy? Co by se mělo v přípravě
učitelů středních odborných škol
změnit? Více o kulatém stolu se dočtete na
této webové adrese.
Cílem druhého kulatého stolu - "Sociální

Nový přístup k monitoringu dalšího
vzdělávání v České republice – webový
portál DV Monitor
Nový webový portál DV Monitor
(www.dvmonitor.cz) představuje snadný a
přehledný přístup k datům, informacím a
novinkám z oblasti dalšího vzdělávání v
České republice. Tvůrcům vdělávacích
koncepcí, ale i vzdělávacím institucím a
jednotlivcům poskytuje přehledné srovnání
na mezinárodní i regionální úrovni. Jedná se
o první pravidelné a ucelené sledování
informací z oblasti dalšího vzdělávání v
České republice. Portál DV Monitor vytvořili
autoři z Národního vzdělávacího fondu
v rámci projektu Koncept
spolufinancovaného z ESF. Více informací
naleznete na této adrese.

partnerství očima zaměstnavatelů" (14.
března 2012) bylo hledat odpovědi na
otázky týkající se sociálního partnerství
podniků a škol. Mezi nimi např.: Jaké oblasti
pro spolupráci zaměstnavatelů a odborných
škol lze považovat za klíčové? Které faktory
ovlivňují kvalitu spolupráce škol a podniků?
Co mohou podniky nabídnout školám pro
zlepšení odborné přípravy absolventů?
Které kompetence absolventů považují
zaměstnavatelé za rozhodující z hlediska
uplatnění na trhu práce? Jaké efektivní
nástroje je vhodné použít pro zvýšení
informovanosti žáků o potřebách trhu
práce? Více o kulatém stolu se dočtete na
této webové adrese.

Publikace CEDEFOP
Development of national qualifications
frameworks in Europe. Luxembourg:
Publications Office of the European Union
2012. 338 s. ISBN 978-92-896-0850-3
Konference a semináře
7. - 11. 7. 2012
Generations Ageing Together - A
conference on intergenerational solidarity
Keele Hall, Keele University, Staffordshire,
England

The development of ECVET in Europe
(2011). Working paper No 14. Luxembourg:
Publications Office of the European Union,
2012. 64 s. ISBN 978-92-896-0916-6
Vocational education and training in
Denmark. Short description. Luxembourg:
Publications Office of the European Union,
2012. 85 s. ISBN 978-92-896-1085-8

10. - 12. 9. 2012
AEDUCA 2012 - Festival vzdělávání
dospělých na téma "(Ne)rovné příležitosti
ve vzdělávání dospělých"
Umělecké centrum UP (Konvikt), Olomouc
13. - 14. 9. 2012
Conference on "Policy Transfer in
Vocational Skills Development Revisited"
The role of the dual system and of national
qualification frameworks in international
development cooperation
University of Zurich, Zürich, Switzerland

Skill mismatch. The role of the enterprise.
Research paper No 21. Luxembourg:
Publications Office of the European Union,
2012. 90 s. ISBN 978-92-896-0918-0
Necessary conditions for ECVET
implementation. Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2012. 31 s.
ISBN 978-92-896-1103-9
Loans for vocational education and training
in Europe. Research paper No 20.
Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2012. 203 s. ISBN 978-92896-0917-3

18. - 19. 9. 2012
ICOLLE 2012
Mendelova univerzita v Brně, ČR

17. - 21. 9. 2012
ECER 2012 - The European Conference on
Educational Research 2012
University of Cádiz, Cádiz, Spain
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