PLÁN PRÁCE NA ROK 2008

PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2008 – PROSINEC 2008

NÁRODNÍ KONSORCIUM SÍTĚ REFERNET
ČESKÁ REPUBLIKA

1. VEDENÍ NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET

1.1

Vedení Národního konsorcia

Popis aktivity:
Instituce Národního koordinátora („Consortium Leader“) bude vykonávat a koordinovat všechny aktivity
podle tohoto plánu práce, v úzké součinnosti s jeho jednotlivými členy. Zároveň zodpovídá za to, že všechny
požadované výstupy budou dodány v čas a v požadované kvalitě. Ad hoc dotazy a zadání Cedefopu bude
Národní koordinátor zodpovídat s pomocí všech členů (a s ohledem na jejich kompetence a pracovní náplň).
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: průběžně od 1.1.2008

1.2

Mítinky a zasedání konsorcia

Popis aktivity:
Národní koordinátor zorganizuje nejméně 1x ročně plenární zasedání všech členů konsorcia a minimálně 1
zasedání řídicího výboru. Jejich náplní bude schvalování hlavních výstupů práce konsorcia a diskuse
k aktuálním otázkám, plánu a náplni práce v dalším pracovním roce. V případě potřeby bude svoláno
mimořádné zasedání.
Zástupce Národního koordinátora (NÚOV) a klíčového partnera (NVF) se dále zúčastní plenárního zasedání
evropské sítě ReferNet (předběžně podzim 2008) a jednoho regionálního mítinku (plánován na jaro 2008).
Termín a místo konání bude upřesněno Cedefopem.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: listopad 2008

1.3

Interní evaluace

Popis aktivity:
Interní hodnocení práce a kvality výstupů se uskuteční v průběhu zasedání řídicího výboru konsorcia.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: NVF, MŠMT, MPSV, ČMKOS, SPaD
Termíny plnění: listopad 2008

1.4

Závěrečná zpráva

Popis aktivity:
Závěrečnou zprávu vypracuje NÚOV a předloží ji řídicímu výboru. Členové konsorcia mohou být vyzváni
ke komentářům, případně doplnění informací, týkajících se jejich činnosti v průběhu pracovního roku.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: příprava zprávy (leden-únor 2009), odeslání do Cedefopu 28.2.2009
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2. NÁRODNÍ ZPRÁVY O VÝVOJI VZDĚLÁVACÍ POLITIKY V OBLASTI
ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY (OVP)
2.1
Národní zpráva o změnách vzdělávací politiky v oblasti OVP (National VET policy
report)
Popis aktivity:
V pracovním roce 2008 konsorcium zpracuje jako hlavní výstup analytickou zprávu o vývoji a změnách
vzdělávací politiky v oblasti OVP, zaměřenou na národní výsledky Kodaňského procesu a Helsinského
komuniké. Národní zprávy budou podkladem pro komparativní studii Cedefopu týkající se pokroku
v celoevropském měřítku, připravovanou pro prezidentskou konferenci koncem roku 2008 (Paříž). Zpráva
bude předložena v angličtině podle Cedefopem požadované struktury.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV / NVF
Podílející se instituce: MŠMT, MPSV, ÚIV, CSVŠ, SŠVS, VÚPSV, SÚ AV, AIVD, ATKM,
SSŠČMS,AVOŠ
Termíny plnění:
Zastřešující instituce (NÚOV/NVF): do 15.1.2008 rozešle partnerům požadavky na podklady
k této zprávě
Podílející se instituce: do 31.1.2008 poskytnou požadované podklady a informace
Národní koordinátor (NÚOV): do 15.5.2008 odevzdá první verzi zprávy Cedefopu. Případné
připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány se členy konsorcia do měsíce od jejich
obdržení – předběžně do 30.6.2008
Pozn.: Zpráva bude před odesláním předložena řídícímu výboru ke komentáři a připomínkám.

3. DATABÁZE O VÝZKUMU, ZPRÁVY A DOKUMENTACE

3.1

Popis systému odborného vzdělávání (eKnowVet) - aktualizace

Popis aktivity:
V roce 2008 konsorcium aktualizuje tématický přehled systému odborného vzdělávání a přípravy v České
republice, který byl poprvé vypracován v roce 2004. Aktualizace bude předložena v angličtině podle
Cedefopem požadované struktury. V letošním roce aktualizovaná verze Thematic overview je k dispozici na
www.refernet.cz/aktivity.htm.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV (kapitoly 4, 6, 7, 8, 9, 11) / NVF (kapitoly 1, 2, 3, 5, 10)
Podílející se instituce: MŠMT, MPSV, ÚIV, CSVŠ, SŠVS, VÚPSV, SÚ AV, AIVD, ATKM, SSŠČMS,
AVOŠ
Termíny plnění:
Zastřešující instituce (NÚOV/NVF): do 15.8.2008 rozešle partnerům požadavky na aktualizaci
Podílející se instituce: do 1.9.2008 poskytnou požadované podklady a informace
Národní koordinátor (NÚOV): do 1.10.2008 odevzdá první verzi aktualizace Cedefopu. Případné
připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány se členy konsorcia do měsíce od jejich
obdržení – předběžně do 15.12.2008
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Pozn.: Zpráva bude před odesláním předložena řídícímu výboru ke komentáři a připomínkám.
3.2

Správa databáze ERO na národní úrovni

Popis aktivity:
Národní konsorcium zajišťuje správu a průběžné doplňování databáze ERO (European Research Overview)
na národní úrovni. Tento úkol spočívá ve shromažďování dat o významných národních a evropských
výzkumných projektech, výzkumnících v oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a
příslušných výstupech a studiích.
Tyto informace budou členové konsorcia pravidelně zasílat e-mailem moderátorovi ERO (Zdeňka Šímová
NVF). Moderátor databáze ERO na národní úrovni záznamy kontroluje, upravuje a projednává kvalitu
informací s tvůrci záznamů, zapisuje záznamy do databáze popř. je vymazává.
Práce na této databázi byly Cedefopem od března 2008 přerušeny. Informace o projektech, expertech, atd.
jsou však i nadále vítány. Budou zařazeny do databáze VET-Bib a do databáze expertů. Zároveň také dojde
ke změnám u ENNR( Národní zpráva o výzkumu)- mělo by se jednat o změnu tématického zaměření
zprávy.ENNR bude od r.2009 pořizována každé dva roky.
Ruší se databáze VET-Instit. (viz.Cedefop Circular Note 004/2008 Information Update on ReferNet 2008
activities).
Aktivitu zastřešuje: NVF/NÚOV (každá instituce zajistí minimálně polovinu záznamů požadovaných
Cedefopem)
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění:
Zastřešující instituce (NVF): průběžně provádí kontrolu záznamů
Členové: průběžně doplňují údaje v databázi.

3.3

Doplňování bibliografické databáze VET-Bib1

Popis aktivity:

Národní konsorcium bude dále pokračovat ve zpracovávání a správě bibliografické databáze
Cedefopu. Za tímto účelem bude konsorcium Cedefopu dále poskytovat měsíční indexace (15-20 záznamů)
následujících materiálů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy:
a) knihy a další publikované materiály, např. zákony, předpisy, standardy, oficiální zprávy, sborníky
z konferencí apod.;
b) nepublikované, ale dostupné materiály (šedá literatura);
c) články vydávané v periodikách a odborných časopisech;
d) audio-vizuální materiály (zejména pro účely vzdělávání);
e) elektronické dokumenty (publikované na CD-ROM, disketách, Internetu apod.)
f) internetové zdroje (webové stránky, online databáze a adresáře).
U každé indexované položky je třeba zajistit:
1) kopii příslušných dokumentů, právních norem a článků publikovaných v časopisech, elektronické
verze dokumentů v souladu s autorskými právy pro diseminaci v „digitální knihovně“ VET-eLib;
2) krátké synopse všech dokumentů v angličtině, dodatečně mohou být dodány i v češtině;
3) bibliografické reference seřazené podle důležitosti za účelem využití v publikacích a/nebo
periodikách Cedefopu.
Každé knihovní pracoviště měsíčně člena konsorcia zpracuje a předá bibliografické záznamy o svých nových
přírůstcích z oblasti vzdělávání, a dále z oblastí RLZ, kvalifikací, trhu práce a sociální inkluze pokud mají
vazbu na vzdělávání. Každý člen konsorcia bude předávat záznamy o šedé literatuře, článcích a dalších

1

VET-Bib: Bibliografická databáze odborného vzdělávání a přípravy
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materiálech, které budou zpracovány pracovníky jejich instituce. V případě nejasností o vhodnosti zařazení
určité publikace či materiálu do databáze VET-Bib lze konzultovat se zastřešující institucí (NVF).
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce:
NVF – knihy a publ. materiály, šedá lit., články, audio-viz. materiály, el. dokumenty
NÚOV - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, audio-viz. materiály, el. dokumenty
MŠMT - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, el. dokumenty
MPSV - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, audio-viz. materiály, el. dokumenty
ÚIV - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, audio-viz. materiály, el. dokumenty
CSVŠ - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, el. dokumenty
SŠVŠ - šedá lit., články, el. dokumenty
VÚP - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, audio-viz. materiály, el. dokumenty
VÚPSV - knihy a publ. materiály, šedá lit., články
MU Brno - knihy a publ. materiály, šedá lit., články
SÚ AV - knihy a publ. materiály, šedá lit., články
AIVD - šedá lit., články, audio-viz. materiály
Svaz průmyslu - šedá lit., články
ČMKOS - knihy a publ. materiály, šedá lit., články
CZESHA - šedá lit., články, audio-viz. materiály
ATKM - šedá lit., články
MPO - knihy a publ. materiály, šedá lit., články
AVOŠ - šedá lit., články, audio-viz. materiály
SSŠČMS - šedá lit., články, el. dokumenty
Termíny plnění:
Členové: do 15. každého měsíce zašlou knihovní pracoviště členů konsorcia požadované údaje NVF
Zastřešující organizace (NVF): je do konce každého měsíce zpracuje a odešle do Cedefopu

3.5.

Vyřizování dotazů ze Cedefopu

Popis aktivity:
Národní konsorcium bude reagovat na konkrétní dotazy ze strany Cedefopu tím, že poskytne příslušnou
dokumentaci, bibliografická či statistická data a užitečné adresy. Národní koordinátor bude s pomocí všech
členů (a s ohledem na jejich kompetence a pracovní náplň) tyto dotazy zodpovídat.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termín plnění: ad hoc

3.6

Evropský thesaurus odborné přípravy

Popis aktivity:
Národní konsorcium se bude společně s Cedefopem podílet na vytváření a aktualizaci Evropského thesauru
odborné přípravy (European Training Thesaurus). Pravidelná roční aktualizace thesauru bude zahrnovat
následující:
a) návrh nových deskriptorů k zařazení do thesauru;
b) komentář k novým deskriptorům, které navrhne Cedefop či jiné subjekty;
c) návrh ekvivalentních termínů v příslušném jazyce;
d) návrh na vynětí či úpravu stávajících deskriptorů;
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e) zajištění vazeb a synergie s thesaurem vzdělávání, který spravuje Eurydice.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: ÚIV, MŠMT, MPSV, CSVŠ, VÚP, SÚ AV, AIVD
Termín plnění:
Plnění této aktivity není Cedefopem časově konkretizováno. Jeho zahájení v roce 2008 je
pravděpodobné, nikoli však jisté. V případě potřeby bude zastřešující organizace postupovat ad hoc.

3.7
Přispívání do webové publikace Eurydice/Cedefop o Strukturách systémů vzdělávání
a odborné přípravy v Evropské Unii
Popis aktivity:
Společná zpráva Cedefopu a Informační sítě o vzdělávání v Evropě Eurydice obsahuje popis struktury
vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých členských i kandidátských zemích Evropské unie. Rozsah
zprávy je 40 - 50 stran. Eurydice zpracovává popis systému počátečního a dalšího vzdělávání v České
republice, přičemž může s různými dotazy týkajícími se odborného vzdělávání oslovit členy konsorcia.
Finální text bude předložen Eurydice i Cedefopu. Národní zprávy se zpracovávají nepravidelně na základě
rozhodnutí národních oddělení Eurydice. Poslední zprava za Českou republiku byla aktualizována v prvním
pololetí 2006 a je dostupná na internetu.
Aktivitu zastřešuje: ÚIV
Termín plnění: V roce 2008 se bude zpráva aktualizovat (2.čtvrtletí) , aby byla k dispozici pro potřeby akcí
konaných v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009..

4. DISEMINAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY
4.1

Údržba a aktualizace národních webových stránek

Popis aktivity:
V zájmu maximálního zviditelnění aktivit sítě na národní úrovni, bude Národní konsorcium pravidelně
provádět správu a aktualizaci národních webových stránek www.refernet.cz . Budou zde umísťovány
všechny hlavní výstupy a dokumenty z práce konsorcia v daném pracovním roce. Správu webových stránek
provádí NVF, členové konsorcia mohou dávat případné připomínky a návrhy na změny či vylepšení.
K zásadnějším změnám a úpravám národních webových stránek dojde v roce 2009
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: NÚOV
Termín plnění: průběžně

4.2

Články pro Cedefop Info, ReferNet Newsletter

Popis aktivity:
Národní konsorcium bude pro zpravodaj Cedefop Info zasílat krátké články o důležitých událostech a
novinkách v odborném vzdělávání a přípravě v posledních měsících. Témata článků navrhne Řídící výbor ve
spolupráci s ostatními členy konsorcia. Pro každé číslo bude koordinátorem odesílán článek v elektronické
podobě v angličtině. Základní pravidla pro psaní článků jsou umístěna na webové stránce konsorcia,
elektronická podoba dosud vyšlých čísel Cedefop Info s plnými verzemi všech článků je k dispozici na
www.refernet.cz/periodika.htm.
Současně bude instituce Národního koordinátora (NÚOV) pokračovat ve vydávání elektronického
informačního přehledu ReferNet Newsletter, v periodicitě nejméně dvakrát ročně
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Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění:
třikrát ročně (leden 2008, květen 2008, září 2008)
Zastřešující organizace (NÚOV): do 15.12.2007, 15.4.2008 a 15.8.2008 osloví členy konsorcia se
žádostí na zaslání námětu článku, zajistí předání námětů Řídicímu výboru k rozhodnutí
Členové: vybraný námět zpracují do finální podoby a odevzdají jej do 15.1.2008, 15.5.2008 a
15.9.2008 Národnímu koordinátorovi k překladu.

Národní koordinátor (NÚOV): do 31.1.2008, 31.5.2008 a 30.9.2008 odevzdá přeložené
články Cedefopu
4.3

Informace o dění a nových iniciativách (DGVT Reports)

Popis aktivity:
Jedním z úkolů Cedefopu je připravovat pro zasedání vrchních ředitelů pro odborné vzdělávání a přípravu
(DGVT) zprávy o posledním vývoji v členských státech. Za tímto účelem Cedefop požaduje, aby mu byly
čtyřikrát ročně předloženy krátké informace (cca 1 – 1,5 strany), včetně popisu nových iniciativ a
nejnovějších dostupných statistických dat.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: NVF
Termín plnění: čtyřikrát ročně (březen 2008, červen 2008, září 2008, prosinec 2008)

4.4

Zviditelňování aktivit z oblasti OVP na národní úrovni

Popis aktivity:
V zájmu zvýšení informovanosti o hlavních aktivitách/událostech v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
v ČR bude NVF zasílat Cedefopu klíčové zprávy z této oblasti, a to z následujících informačních zdrojů:
a) tiskové zprávy – zejména ty, které vydá Národní koordinátor a další členové konsorcia;
b) výzvy v tisku;
c) výstřižky z novin.
Po validaci zpráv pak Cedefop umístí tyto informace na svých webových stránkách a v ETV Newsletter.
Každý člen bude dodávat (posílat emailem) aktuální novinky ze svého pracoviště či okolí NVF a ten je po
výběru, jehož kritéria stanoví Řídící výbor, odešle do Cedefopu.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termín plnění: průběžně

4.5

Diseminace informací na národní úrovni

Popis aktivity:
Cedefop bude pravidelně zasílat informace, které by měly být poskytnuty různým organizacím a
dokumentačním centrům v ČR. Pro šíření informací je vytvořena diseminační strategie pro ČR, aby bylo
dosaženo co nejefektivnějšího šíření relevantních informací i mimo Národní konsorcium ReferNet.
Každý člen bude provádět diseminaci podle vlastních možností a postupů ve svých zpravodajích,
publikacích, na svých webových stránkách apod.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
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Termín plnění: průběžně

4.6

Výstavy, konference a semináře

Popis aktivity:
Příprava a zasílání aktualizovaného seznamu důležitých seminářů a konferencí na téma odborné vzdělávání a
příprava, které se budou v České republice konat v průběhu následujících 12 měsíců.
Každý člen, popř. jeho knihovna či tiskové oddělení, bude průběžně dodávat koordinátorovi informace o
seminářích, workshopech a konferencích, které se budou konat v ČR. Informace je možné také poskytnout
formou internetového odkazu.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termín plnění: průběžně

4.7

Kontakt s tiskem

Popis aktivity:
Národní konsorcium poskytne Cedefopu aktualizovaný seznam tiskovin, periodik a novinářů, jenž může
Cedefop použít pro účely diseminace. Členové konsorcia na požádání provedou kontrolu, případně doplnění
tohoto seznamu.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termín plnění: ad hoc
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