PLÁN PRÁCE NA ROK 2011

PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2011 – PROSINEC 2011

NÁRODNÍ KONSORCIUM SÍTĚ REFERNET
ČESKÁ REPUBLIKA

1. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA REFERNET
(a) Řídící, koordinační a informační činnost národního koordinátora: Instituce národního koordinátora
(„Consortium Leader“) bude vykonávat a koordinovat všechny aktivity podle tohoto plánu práce, v
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 řídícímu výboru.
Členové konsorcia mohou být vyzváni ke komentářům, případně doplnění informací, týkajících se jejich
činnosti v průběhu pracovního roku.
(b) Národní zasedání: Národní koordinátor zorganizuje nejméně 1x ročně plenární zasedání všech členů
konsorcia a minimálně 1 zasedání řídicího výboru. Jejich náplní bude diskuse k aktuálním otázkám,
výstupům práce ReferNetu a schvalování plánu práce pro dalším pracovní rok. V případě potřeby bude
svoláno mimořádné zasedání.
(c) Mezinárodní zasedání: Zástupce národního koordinátora (NÚOV) a klíčového partnera (NVF) se
zúčastní plenárního zasedání evropské sítě ReferNet (předběžně podzim 2011) a jednoho regionálního
meetingu (duben 2011). 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.
Aktivity zastřešuje: NÚOV (národní koordinátor)
Podílející se instituce: NVF (mezinárodní meetingy), všichni členové národního konsorcia (národní
zasedání)
Termíny:
národní plenární zasedání a zasedání řídícího výboru – předběžně prosinec 2011
mezinárodní plenární meeting – předběžně podzim 2011
mezinárodní regionální meeting středoevropských zemí – duben 2011

2. STUDIE O KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH VE ZDRAVOTNÍM A
SOCIÁLNÍM SEKTORU – “SURVEY ON COMPETENCES“
V pracovním roce 2011 konsorcium zpracuje jako hlavní výstup studii o klíčových kompetencích ve
zdravotním a sociálním sektoru (Survey on competences). Studie má být první ze série prací, které se budou
zabývat klíčovými kompetencemi obsaženými v odborných vzdělávacích programech zejména počátečního
vzdělávání – jakým způsobem jsou identifikovány potřebné klíčové kompetence, jakým způsobem jsou
přeneseny do vzdělávacích programů a ověřovány. Bude se jednat nikoli o sektorovou studii ve vlastním
slova smyslu, nýbrž o „case study“ snažící se zachytit hlavní principy a procesy doprovázenou příklady.
Studie bude vypracována podle zadání a instrukcí Cedefopu odbornými pracovníky institucí sdružených
v Národním konsorciu, případně i institucemi mimo Národní konsorcium, a odevzdána v angličtině. Před
odesláním bude zpráva předložena řídícímu výboru ke komentáři a připomínkám. Na požádání poskytne
národní konsorcium Cedefopu komentáře k pracovním verzím shrnutí nebo srovnávacích analýz vytvořených
na základě národních zpráv odborných kompetencích.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV (NVF – částečná gesce za obsahovou stránku kapitol odpovídajících jeho
odbornému zaměření)
Podílející se instituce (na požádání): MŠMT, MPSV, ÚIV, VÚPSV, AVOŠ, SSŠČMS, SŠVS, MÚ Brno
Termíny plnění:
Cedefop zašle NÚOV požadavky na zpracování studie 4 měsíce před termínem jejího odevzdání
(termín odevzdání nebyl zatím stanoven)
NÚOV: obratem rozešle partnerům požadavky na podklady k této zprávě
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Podílející se instituce: měsíc před termínem pro odeslání Cedefopu poskytnou požadované podklady
a informace
NÚOV: odevzdá zprávu (v anglické verzi) Cedefopu. Případné připomínky ze strany Cedefopu
budou vypořádány se členy konsorcia do měsíce od jejich obdržení.

3. POPIS SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (EKNOWVET)
V roce 2011 konsorcium aktualizuje tématický přehled systému odborného vzdělávání a přípravy v České
republice, který byl poprvé vypracován v roce 2004. Od roku 2009, kdy vyšel v inovované struktuře, je
nazýván Odborné vzdělávání v Evropě – národní zpráva („VET in Europe – country report“). Aktualizace
bude zpracována podle Cedefopem požadovaného zadání (struktura zprávy bude totožná se zadáním z roku
2010 a případné úpravy budou provedeny až na regionálním zasedání na jaře 2011) a odevzdána v angličtině.
Referenčním rokem je rok 2010. Před odesláním bude zpráva předložena řídícímu výboru ke komentáři a
připomínkám.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV (NVF – 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:
Cedefop: do 31.5.2011 rozešle finální zadání zprávy
NÚOV: do 10.6.2011 rozešle partnerům požadavky na aktualizaci
Podílející se instituce: do 1.8.2011 poskytnou požadované podklady a informace
NÚOV: do 30.9.2011 odevzdá aktualizaci Cedefopu. Případné připomínky ze strany Cedefopu
budou vypořádány se členy konsorcia do měsíce od jejich obdržení.

4. DOKUMENTAČNÍ AKTIVITY
4.1

Doplňování bibliografické databáze odborného vzdělávání a přípravy VET-Bib

Národní konsorcium bude dále pokračovat ve zpracovávání a správě bibliografické databáze Cedefopu. Za
tímto účelem bude konsorcium Cedefopu 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).
Pro rok 2011 by měsíční indexace měly pokrývat zejména následující čtyři témata: identifikace vzdělávacích
potřeb, chápání (porozumění) kvalifikací, analyzování politik, rozvíjení celoživotního učení.
Konkrétní postup:
Každý člen konsorcia (případně jeho knihovní pracoviště) 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 vyprodukuje jeho instituce. V případě nejasností o vhodnosti zařazení
určité publikace či materiálu do databáze VET-Bib lze konzultovat se zastřešující institucí (NÚOV).
Záznam bude obsahovat údaje podle druhu dokumentu:
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- Monografie: Autor (autoři), název (podnázev), nakladatel (vydavatel), místo a rok vydání, (pořadí vydání),
počet stránek, ISBN (pokud je uvedeno).
- Stať ze sborníku: Kromě výše uvedených údajů stránky příspěvku (od – do).
- Článek z časopisu: Autor (autoři), název (podnázev) článku, stránky (od – do); název časopisu, jméno
nakladatele (vydavatele) časopisu, ISSN, ročník a číslo a rok.
- Šedá literatura: Alespoň to, co z výše uvedeného naleznete.
Pro všechny záznamy:
Stručnou anotaci v češtině, pokud možno přeloženou do angličtiny.
Je-li dokument trvaleji umístěn na webové stránce, odkaz na webovou adresu. V případě, že si nepřejete,
aby bylo u elektronického zdroje uvedeno Reproduction is authorised provided the source is
acknowledged, napište, co si přejete uvést místo toho.
Záznamy budou zasílány do knihovny NÚOV: anna.konopaskova@nuov.cz
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
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,
UZS - šedá lit., články, el. dokumenty
Termíny plnění:
Členové: do 15. každého měsíce zašlou knihovní pracoviště požadované údaje knihovně NÚOV
NÚOV: je do konce každého měsíce zpracuje a odešle do Cedefopu

4.2

„Quid pro quo“ aktivity

(a) Evropský thesaurus odborné přípravy (European Training Thesaurus)
Národní konsorcium se bude podílet na aktualizaci české verze Evropského thesauru odborné přípravy
v rámci svých personálních a kapacitních možností. Česká verze ETT byla vytvořena v roce 2010.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Termíny plnění: Dle požadavků Cedefopu
(b) Otázky a odpovědi
Národní konsorcium bude využívat možnosti posílat Cedefopu dotazy na témata relevantní pro svoji
práci, zejména pro úkoly související s ReferNetem. Národní konsorcium bude zároveň připraveno,
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v rámci svých personálních a kapacitních možností, zodpovídat dotazy z Cedefopu a ostatních zemí
sdružených v ReferNetu.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: Všichni členové konsorcia, dle svého odborného zaměření a kapacitních možností.
Termíny plnění: Ad hoc.

5. DISEMINAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY – ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A
ROZŠIŘOVÁNÍ INFORMACÍ
Cílem je zajištění dobré komunikační strategie ve smyslu aktivit a publikací Cedefopu/ReferNetu. podpora a
zviditelnění odborného vzdělávání. V roce 2011 by měly veškeré aktivity respektovat také střednědobé
priority Cedefopu, které jsou na webu Cedefopu prezentovány čtyřmi tématy: identifikace vzdělávacích
potřeb, chápání kvalifikací, analyzování politik a rozvíjení celoživotního učení.

5.1. Rozšiřování informací na národní úrovni
Kromě údržby a aktualizace národních webových stránek si budou jednotlivá národní konsorcia
navrhovat vlastní diseminační strategii, která nejlépe odpovídá možnostem, prostředkům a
výlučnostem jednotlivých zemí. Diseminační strategie jednotlivých zemí budou navrhovány
v součinnosti s Cedefopem.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: NVF
Termíny plnění: průběžně

5.1.1. Údržba a aktualizace národních webových stránek
V zájmu maximálního zviditelnění aktivit sítě na národní úrovni bude Národní konsorcium nadále provádět
správu a aktualizaci národních webových stránek www.refernet.cz. Budou zde umísťovány všechny hlavní
výstupy a dokumenty z práce konsorcia. Správu webových stránek provádí NVF, členové konsorcia mohou
dávat případné připomínky a návrhy na změny či vylepšení. V roce 2010 bylo rozpracováno propojení
webových stránek českého ReferNetu a Cedefopu pomocí RSS kanálu, který má zajistit výměnu informací
mezi webem Cedefopu a národní webovou stránkou.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: NÚOV
Termíny plnění: průběžně

5.1.2. Implementace národní diseminační strategie pro aktivity a publikace Cedefopu a
ReferNetu
V zájmu zvýšení informovanosti o hlavních aktivitách/událostech v oblasti odborného vzdělávání a přípravy
v ČR budou pravidelně zveřejňovány a rozesílány tiskové zprávy Cedefopu, výstupy z projektů a informace
o důležitých aktivitách. Informace bude Cedefop poskytovat v celkem šesti jazycích a národní koordinátor je
může v případě potřeby přeložit do češtiny. Informace pak budou rozšiřovány zejména prostřednictvím
webových stránek www.refernet.cz, e-mailu a v případě zájmu i prostřednictvím webových stránek členů
konsorcia, a to směrem k politickým činitelům, sociálním partnerům, výzkumným institucím či médiím.
Cedefop na vyžádání poskytne dostupné národní a komparativní údaje.
Aktivitu zastřešuje: NVF
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Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: tiskové zprávy Cedefopu – 1x měsíčně, ostatní informace – průběžně

5.2

Informování Cedefopu o národních tématech v odborném vzdělávání

Národní konsorcium by mělo informovat Cedefop o 1-2 novinkách/nových aktivitách a 3 událostech (akcích)
v oblasti politiky odborného vzdělávání, trhu práce, zaměstnanosti a příbuzných oblastí. Tyto informace
budou uživatelům webu Cedefopu zprostředkovány a přeneseny pomocí RSS kanálu.
Aktivitu zastřešuje: NVF ve spolupráci s NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: průběžně?/ ročně

5.2.1. Informování Cedefopu o posledním vývoji a nových iniciativách v politice odborného
vzdělávání
Národní koordinátor poskytne Cedefopu 1 článek ročně. Tento článek bude součástí Newsletteru („ Developments in Member States: Articles submitted by ReferNet“) a bude prezentovat pokroky v národní
politice, zejména s ohledem na jedno či více hlavních témat práce Cedefopu:
1. Identifikace vzdělávacích potřeb (např. národní, regionální nebo sektorové vzdělávací potřeby, green
skills, atd.)
2. Vnímání/chápání kvalifikací (např. pokroky v implementaci evropských nástrojů)
3. Analyzování politik (zkoumání vlivů a dopadů politických změn na národní úroveň odborného
vzdělávání a přípravy)
4. Rozvoj celoživotního učení (např. další profesní příprava, vzdělávání dospělých, poradenství)
Každé vydání Newsletteru bude obsahovat jeden článek od každé ze tří regionálních skupin ReferNetu.
Každá skupina bude rozhodovat o příspěvcích z jednotlivých zemí. Cedefop oznámí termíny pro předložení
článků každé tři měsíce. Články, které by měly být v rozsahu max.650 slov, budou předkládány pouze
v angličtině.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: průběžně –dle termínů Cedefopu a výzvy regionální skupiny

5.2.2. Poskytování informací o konferencích, seminářích a workshopech
Za účelem zviditelnění národního konsorcia vybere koordinátor dvakrát ročně a zašle Cedefopu informaci o
třech důležitých seminářích či konferencích z oblasti OVP (VET), které se konají v režii jednoho či více
členů národního konsorcia. Tyto akce by se měly konat v angličtině a měly by mít také silný evropský
dopad. Každý člen, popř. jeho knihovna či tiskové oddělení, na vyžádání dodá koordinátorovi informace o
svých 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. Informace budou
prostřednictvím RSS kanálu k dispozici také na webových stránkách.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV ve spolupráci s NVF (web)
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: 2x ročně – leden, červenec
6

5.2.3. Poskytování tiskových kontaktů
Národní konsorcium poskytne jednou 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. Počínaje rokem 2011 budou Cedefopu zasílána pouze
klíčová periodika a u každého titulu bude pravidelně aktualizováno jméno korespondenta.
Aktivitu zastřešuje: NÚOV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění: minimálně 1x ročně – předběžně červen, ad hoc v případě změn v jednotlivých
periodikách, se kterými členové konsorcia spolupracují.
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