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 Co je ReferNet?
• celoevropská expertní síť
• zdroj informací o vývoji v systému a politice odborného
vzdělávání i o dalších vybraných tématech v zemích EU


•
•
•

Komu je určen?
tvůrcům strategických dokumentů
odborné veřejnosti
Cedefopu i Evropské komisi

 Kdo síť řídí?
Síť byla založena v roce 2002 Evropským střediskem pro rozvoj
odborné přípravy( CEDEFOP), ČR je jejím členem od r. 2004.

ReferNet ČR
V každé zemi EU je vybrán smluvní partner pro plnění úkolů za podpory národních orgánů
(princip spolufinancování z Evropských a národních zdrojů)
Národní koordinátor:
NVF a NÚV - rotace po 2 letech

Podpora a validace zpráv ze strany MŠMT: Národní reprezentant

Národní konsorcium:
21 institucí (instituce aktivní v oblasti OV- např. AVOŠ, CZESHA, SSŠČMS, MPSV,
VÚPSV, Eurydice, AIVD, atd.)
Webová stránka:

www.refernet.cz

 ReferNet ČR


„VET in Europe - Country Report“ (Přehledová zpráva o systému odborného vzdělávání),
cca 50 stran; - spolu se zprávami ostatních zemí tvoří jednotnou produktovou řadu, zpětná vazba
z ostatních zemí- podpora srozumitelnosti výstupu pro zahraničního čtenáře



Policy Report- rozsáhlý dotazník, který monitoruje vývoj v politice odborného vzdělávání a
pokrok při plnění cílů a priorit stanovených jednotlivými dokumenty (např. Bruggské komuniké,
atd.) či plnění některých společných indikátorů



Articles/Surveys- kratší tematické studie či průzkumy na konkrétní téma z aktuální agendy
evropské politiky OV– např. Předčasné odchody ze vzdělávání 2013, Učení se na pracovišti
(2014), Inovace v OV (2014)



Vet in Europe-Spotlight (Odborné vzdělávání v Evropě- leták)-přehled základních fakt o OV v
ČR – schéma systému, popis specifik systému, vybrané statistiky

 ReferNet ČR www.refernet.cz

-

všechny produkty ReferNetu ČR zdarma ke stažení
odkazuje na zahraniční zdroje informací
upozorňuje na novinky, konference, semináře a workshopy (ČR i zahraničí)
pravidelné statistiky Cedefopu, krátké zprávy- tzv. Briefing Notes (i česky)

40 výročí Cedefopu
Od původních kořenů k novým cestám
 http://www.cedefop.europa.eu

 nejrůznější akce k připomenutí významného data.
 V květnu vyjde speciální vydání magazínu „Skillset and Match“,
které upozorní na úspěchy v odborném vzdělávání za
posledních 40 let a představí plány do budoucna

Plány a priority Cedefopu 2012-2016






Podpora modernizace systémů odborného vzdělávání
Profesní dráhy a přechody
Další odborné vzdělávání a příprava
Vzdělávání dospělých a učení se na pracovišti
Analýza potřeb kvalifikací a kompetencí

Příklady zajímavých publikací, platforem a šetření Cedefopu
2014-2015:





2014- první celoevropské šetření kvalifikací (50 000 dospělých v 28 zemích)- cíl:
zjistit, jak se kvalifikace shodují či neshodují s měnící se poptávkou po kompetencích
a se složitostí pracovních míst
2014 Nová databáze o financování vzdělávání dospělých (návrhy a fungování
systémů sdílených nákladů ve 27 zemích EU)
2014 nová stránka European Skills Panorama- záměrem je vytvořit interaktivní
webovou platformu, poskytující přístup k údajům a statistikám o trendech v
kompetencích a kvalifikacích i pracovních místech v Evropě

Příklady zajímavých publikací, platforem a šetření Cedefopu
2014-2015:







2014 Příručka pro poskytovatele OV (navazuje na evropské priority v OPV s cílem
zlepšit zvýšit míru účasti a zlepšit přístup k němu)
2015 Monitorovací zpráva Stronger VET for better lives (výsledky učení a jejich
využívání i dopad v zemích EU); připravena bude i příručka pro aplikaci výsledků
učení
2015 Hodnoticí zpráva o učení na pracovišti v dalším OVP (inovace, učení se na
pracovišti, ekonomické a sociální výhody dalšího OVP)
2015 Zpráva o stavu odborného vzdělávání a další profesní přípravy v Evropě

V čem pro Vás může být ReferNet a Cedefop ještě přínosný?
 Databáze Vet-bib
Obsahuje cca 85 000 záznamů, za 10 let existence sítě přispěli její členové
více než 28 000 záznamy.Obsahuje např. právní a politické dokumenty,
zprávy,případové studie, příklady dobré praxe,statistiky, novinové články,
výstupy z konferencí, databáze a weby, glosáře, tematická bibliografie ke
klíčovým tématům z oblasti odborného vzdělávání (z různých zpráv a výstupů
sítě atd..
 Evropský Tezaurus odborné přípravy (ETT)
Užitečný multilingivistický nástroj (11 jazyků; 1207 termínů k tématům z
oblasti LLL, uznávání, certifikace, poradenství, odborného vzdělávání,
předvídání kvalifikačních potřeb, atd., napomáhající
srozumitelnosti mezi uživateli); pdf volně ke stažení

 Databáze zpráv přehledových zpráv VET in Europe - Country Report
Umožňuje vyhledávat podle zvoleného tématu a porovnat danou problematiku
v jednotlivých zemích
 Databáze a statistiky, publikace:
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-andindicators/statistics-and-graphs
 Stručné zprávy Cedefopu (Briefing Notes)
Krátké zprávy na různá aktuální témata, např. rámce kvalifikací, stárnutí
pracovní síly, prostupnost vzdělávacích systémů, odborné vzdělávání, atd.
Výtah v češtině je k dispozici na www.refernet.cz
Kompletní český překlad nabízí Zpravodaj NÚV Odborné vzdělávání v
zahraničí.

Děkuji za pozornost
Martina Kaňáková, Národní koordinátor za NÚV
www.refernet.cz
www.cedefop.europa.eu
martina.kanakova@nuv.cz

