PLÁN PRÁCE NA ROK 2009

PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2009 – PROSINEC 2009

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).
Na závěr pracovního roku vypracuje Národní koordinátor závěrečnou zprávu 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: NVF (Národní koordinátor)
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: průběžně od 1.1.2009, závěrečná zpráva – předběžně prosinec 2009

1.2

Národní 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.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: předběžně listopad-prosinec 2009

1.3

Mezinárodní meetingy ReferNetu

Popis aktivity:
Zástupce Národního koordinátora (NVF) a klíčového partnera (NÚOV) se zúčastní plenárního zasedání
evropské sítě ReferNet (předběžně podzim 2009) a jednoho regionálního meetingu (plánován na jaro 2009).
Pokud bude Cedefopem svolán technický meeting, zúčastní se ho po dohodě NVF a NÚOV ta osoba, která
bude mít v pracovní náplni aktivity, kterými se bude technický meeting zabývat.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: NÚOV
Termíny plnění: plenární zasedání – podzim 2009, regionální meeting – jaro 2009
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2. NÁRODNÍ ZPRÁVY O VÝZKUMU A VZDĚLÁVACÍ POLITICE V OBLASTI
ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY (OVP)
2.1

Národní zpráva o výzkumu v oblasti OVP (National Research Report)

Popis aktivity:
V pracovním roce 2009 konsorcium zpracuje jako hlavní výstup analytickou zprávu o výzkumu v oblasti
OVP a souvisejících oblastí v období 2004-2009. Zpráva bude vypracována výzkumnými experty nebo ve
spolupráci s experty výzkumných institucí sdružených v Národním konsorciu a případně i dalších. Před
odesláním bude zpráva předložena řídícímu výboru ke komentáři a připomínkám. Cedefopu bude zpráva
odevzdána v angličtině podle jím požadované struktury.
Aktivitu zastřešuje: NVF (NÚOV – částečná gesce za obsahovou stránku kapitol odpovídajících jeho
odbornému zaměření)
Podílející se instituce: MŠMT, MPSV, ÚIV, CSVŠ, VÚPSV, SÚ AV
Termíny plnění:
Zastřešující instituce (NVF): do 31.5.2009 rozešle partnerům požadavky na podklady k této zprávě
Podílející se instituce: do 30.6.2009 poskytnou požadované podklady a informace
Národní koordinátor (NVF): do 30.9.2009 odevzdá zprávu Cedefopu. Případné
připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány se členy konsorcia do měsíce od jejich
obdržení – předběžně do 30.11.2009

3. DATABÁZE, ZPRÁVY A DOKUMENTACE
3.1

Popis systému odborného vzdělávání (eKnowVet) - aktualizace

Popis aktivity:
V roce 2009 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 inovované struktury, která by měla být poskytnuta do 1.3.2009. Zpráva bude před
odesláním předložena řídícímu výboru ke komentáři a připomínkám.
Aktivitu zastřešuje: NVF (NÚOV – částečná gesce za obsahovou stránku kapitol odpovídajících jeho
odbornému zaměření)
Podílející se instituce: MŠMT, MPSV, ÚIV, CSVŠ, SŠVS, VÚPSV, SÚ AV, AIVD, ATKM, SSŠČMS,
AVOŠ
Termíny plnění:
Zastřešující instituce (NVF): do 10.3.2009 rozešle partnerům požadavky na aktualizaci
Podílející se instituce: do 10.4.2008 poskytnou požadované podklady a informace
Národní koordinátor (NVF): do 31.5.2008 odevzdá první verzi aktualizace Cedefopu. Případné
připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány se členy konsorcia do měsíce od jejich
obdržení – předběžně do 31.7.2008
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3.2

Doplňování bibliografické databáze odborného vzdělávání a přípravy VET-Bib

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) elektronické dokumenty
e) internetové zdroje (webové stránky, online databáze a adresáře).
U každé indexované položky je třeba zajistit:
1) kopii nejdůležitějších dokumentů, právních norem a článků publikovaných v časopisech,
elektronické verze dokumentů v souladu s autorskými právy;
2) krátké synopse všech dokumentů v angličtině, dodatečně mohou být dodány i v češtině;
Každé knihovní pracoviště člena konsorcia měsíčně 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
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, el. dokumenty
NÚOV - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, el. dokumenty
MŠMT - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, el. dokumenty
MPSV - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, el. dokumenty
ÚIV - knihy a publ. materiály, šedá lit., články, 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, 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,
Svaz průmyslu - šedá lit., články
ČMKOS - knihy a publ. materiály, šedá lit., články
CZESHA - šedá lit., články,
ATKM - šedá lit., články
MPO - knihy a publ. materiály, šedá lit., články
AVOŠ - šedá lit., články,
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
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3.3

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
minimálně třikrát ročně předloženy krátké informace o posledním vývoji, změnách a nových aktivitách
v oblasti odborného vzdělávání, trhu práce, zaměstnanosti a příbuzných oblastí.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: NVF
Termín plnění: třikrát ročně

3.4. Přispívání do webové publikace Eurydice/Cedefop o Strukturách systémů vzdělávání,
odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě
Popis systému vzdělávání v České republice je určen širší pedagogické veřejnosti. V roce 2009 budou
všechny země zúčastněné v síti Eurydice tento dokument aktualizovat. V prvním čtvrtletí bude Evropské
oddělení Eurydice ve spolupráci s Cedefopem a s národními odděleními Eurydice aktualizovat metodický
návod (poslední verze je z roku 2003), ve 2. a 3. čtvrtletí budou aktualizovány národní popisy (Eurydice a
Refernet). Dokument bude zpracován anglicky a česky. obě jazykové verze budou vystaveny na internetu.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: ÚIV,NVF, NÚOV a v podle potřeby členové národního konsorcia podle odborného
zaměření instituce
Termín plnění: průběžně podle požadavků

4. DISEMINAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY – ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A
ROZŠIŘOVÁNÍ INFORMACÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI

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.
V roce 2009 dojde k zásadnější obměně webových stránek, která bude jednak reflektovat nové logo a grafiku
Cedefopu a jednak implementovat nové nástroje webové komunikace a komunikační strategii Cedefopu.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: NÚOV
Termín plnění: průběžně

4.2
Rozšiřování novinek / tiskových zpráv týkajících se posledního vývoje, změn a nových
iniciativ v oblasti politiky odborného vzdělávání
Popis aktivity:
V zájmu zvýšení informovanosti o hlavních aktivitách/událostech v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
v ČR budou zveřejňovány a rozesílány tiskové zprávy Cedefopu, výstupy z projektů a informace o
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důležitých aktivitách. Informace bude Cedefop poskytovat v angličtině a Národní koordinátor je může
v případě potřeby přeložit do češtiny.
Ve spolupráci s členy konsorcia budou rozšiřovány a publikovány informace o aktivitách ReferNetu a další
novinky z oblasti odborného vzdělávání. Členové budou k tomuto účelu využívat vlastní webové stránky,
vlastní bulletiny či pravidelný informační bulletin ReferNet info, který vydává Národní koordinátor.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termín plnění: tiskové zprávy Cedefopu – 1x měsíčně, ostatní informace – průběžně

4.3

Poskytování informací o konferencích, seminářích a workshopech

Popis aktivity:
Národní konsorcium dvakrát ročně připraví a zašle Cedefopu aktualizovaný seznamu důležitých seminářů a
konferencí z oblasti OVP a příbuzných témat, které se budou v České republice konat v průběhu
následujících 12 měsíců.
Každý člen, popř. jeho knihovna či tiskové oddělení, na vyžádání dodá koordinátorovi informace o
plánovaných seminářích, workshopech a konferencích, o kterých má informace. Pro každou akci bude
uvedeno, zda a jakým způsobem je vhodné / žádoucí zapojení (event. podpora) Cedefopu.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termín plnění: 2x ročně – leden, červenec

4.4

Kontakt s tiskem

Popis aktivity:
Národní konsorcium poskytne dvakrát ročně Cedefopu aktualizovaný seznam tiskovin, periodik a novinářů
(minimálně 10 kontaktů), kteří se zabývají tématy relevantními pro Cedefop. Členové konsorcia na požádání
provedou kontrolu, případně doplnění tohoto seznamu.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termín plnění: 2x ročně – leden, červenec
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