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Vážení členov é Národního konsorcia a přízniv ci sítě ReferNet,
pokud právě čtete tyto řádky, byl vám v pořádku doručen náš elektronický zpravodaj ReferNet Info.
Doufáme, že vás jeho nový formát, grafická úprava, propojení na inovované w ebové
stránky www.refernet.cz, ale i samotný obsah ještě více osloví a zaujmou. Prostřednictvím
zpravodaje ReferNet Info vás nadále budeme informovat o nejdůležitějších aktivitách a aktualitách
sítě ReferNet, ale také o zajímavostech z oblasti odborného vzdělávání, jak na úrovni národní, tak i
té evropské.
Níže v samostatných článcích naleznete nejdůležitější informace z předešlého období - informace z
plenárného zasedání zástupců sítě ReferNet a jejího pokračování v novém rámcovém období let
2012-2015, ale i chystané změny pro toto období. Nechybí ani články o klíčových aktivitách sítě vypracování aktualizace Přehledové zprávy o odborném vzdělávání v České republice 2011 a Studie
o klíčových kompetencích.

Plenární zasedání a síť ReferNet 2012-2015
Ve dnech 12.-14. prosince 2011 se v řecké Soluni konalo 9. plenární
zasedání všech členů sítě ReferNet, kterého se zúčastnili i zástupci
České republiky. Mezi hlavní témata patřilo přivítání nových institucí
sítě ReferNet pro nové rámcové období let 2012-2015 (změny se
týkaly Belgie, Velké Británie, Bulharska a Řecka), jejich detailní
seznámení s agendou i dalšími členy sítě. Na zasedání byla řešena i
otázka dalšího směřování sítě v letech 2012-2015, řešení a příprava nového přístupu k vypracování
hlavních výstupů sítě v roce 2012 (Popis systému odborného vzdělávání a Zpráva o politice odborného
vzdělávání 2011), nebo agenda "nového partnerství" mezi jednotlivými členy sítě a Evropským
střediskem pro odborné vzdělávání a přípravu (CEDEFOP). Na základě proběhlé evaluace sítě z roku
2010 bylo rozhodnuto o redukci jejích aktivit a orientace zejména na podávání zpráv (tzv. reporting)
o popisu a vývoji systému odborného vzdělávání, a to prostřednictvím dvou hlavních studií - Přehledové
zprávy o systému odborného vzdělávání a Zprávy o politice odborného vzdělávání). Sítě ReferNet se v
letech 2012-2015 bude orientovat zejména na monitoring a vývoj plnění cílů stanovených Komuniké z
Brugg a Evropským rámcem vzdělávání a odborné přípravy 2020 (ET 2020). Dalším cílem bude také
zvýšení kvality těchto studií. V případě Zprávy o politice odborného vzdělávání dojde k definování nových
pravidel pro její zpracování, které budou lépe reflektovat monitorovací období po roce 2010 a výsledky
definované Kodaňskou deklarací pro období let 2002-2010. V roce 2014 bude následně zpracována
komplexní zpráva pokrývající širší období tak, jako tomu bylo v roce 2010. Zadání pro vypracovnání

Přehledové zprávy o popisu systému odborného vzdělávání bude také inovováno - důraz bude kladen
zejména na větší volnost při zpracování jednotlivých kapitol a jejich zestručnění, ale i čistě popisný
charakter zprávy. Navíc tato zpráva bude nově "doplněna" o tématické články na konkrétní a specifické
téma, které stanoví CEDEFOP. V roce 2012 se bude jednat o jeden článek, od roku 2013 poté o dva.

Přehledov á zpráv a o odborném v zděláv ání ČR za rok 2010 a Studie o klíčov ých
kompetencích
Hlavními výstupy sítě ReferNet za rok 2011 jsou dva důležité
dokumenty. Tak jako v minulém roce, i letos byla vydána nově
aktualizovaná verze Přehledové zprávy o odborném vzdělávání v ČR
za rok 2010. Zpráva je k dispozici v anglickém jazyce a naleznete v ní
informace o odborném vzdělávání v České republice. Samotná
zpráva je rozčleněna do následujících tematických okruhů:
1) Všeobecný kontext – rámec pro znalostní společnost; 2) Podpora
celoživotního vzdělávání, internacionalizace a mobility prostřednictvím
modernizace odborného vzdělávání; 3) Odborné vzdělávání a příprava jako prostředek zotavení z krize;
4) Historické pozadí, legislativní a institucionální rámec; 5) Počáteční odborné vzdělávání a příprava;
6) Další odborné vzdělávání a příprava; 7) Vzdělávání pedagogických pracovníků působících v
odborném vzdělávání a přípravě; 8) Slaďování nabídky odborného vzdělávání s potřebami trhu práce;
9) Celoživotní poradenství pro celoživotní vzdělávání a trvalou zaměstnanost; 10) Financování –
investice do lidských zdrojů. Publikace je součástí informačního systému o odborném vzdělávání v
Evropě, který umožňuje vyhledávat a srovnávat podobné údaje ze všech zemí EU. Zpráva pouze v
angličtině je k dispozici na webu ReferNetu ČR.
Druhým důležitým dokumentem, který byl vypracován dle zadání CEDEFOP, se stala Studie o klíčových
kompetencích. Její vznik byl podnícen cíli stanovenými Evropským rámcem vzdělávání a odborné
přípravy 2020 (ET2020), ve kterém jednotlivé členské státy EU souhlasily se zlepšením obecných a
klíčových kompetencí ve svých kurikulárních dokumentech. Studie analyzuje klíčové kompetence a
související tematiku v sektorech sociální péče a zdravotnictví. Jejím cílem je popsat, jakým způsobem
jsou identifikovány potřebné klíčové kompetence a jakým způsobem jsou následně přeneseny do
vzdělávacích programů a posléze v praxi ověřovány. 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.

Změna názv u u národního koordinátora NÚOV na NÚV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 1.7.2011
sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV)
s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP) a Institutem
pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) zřídilo Národní
ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). NÚV řeší otázky
předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání,
včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také zabývá
poskytováním poradenských služeb ve školách. V souvislosti s
projektem ReferNet tato nástupnická organizace přebírá veškeré závazky a povinnosti NÚOV a na
realizaci projektu se v České republice nic nemění. NÚV je koordinátorem sítě ReferNet v roce 2012.
Více informací o NÚV naleznete na www.nuv.cz.
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