PLÁN PRÁCE NA ROK 2012

PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2012 – PROSINEC 2012

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: Národní koordinátor (NÚOV) zajistí zastoupení České republiky na plenárním
zasedání evropské sítě ReferNet, na regionálním zasedání středoevropských zemí (předběžně jaro 2012)
a technickém zasedání, bude-li svoláno. Podle potřeby a požadavků Cedefopu se zasedání mohou
účastnit zástupci Národního koordinátora, klíčového partnera (NVF), národní reprezentant.
Aktivity zastřešuje: NÚV (národní koordinátor)
Podílející se instituce: NVF (mezinárodní meetingy), všichni členové národního konsorcia (národní
zasedání)
Termíny:
národní plenární zasedání a zasedání řídícího výboru – předběžně prosinec 2012
mezinárodní plenární meeting – předběžně podzim 2012
mezinárodní regionální meeting středoevropských zemí – předběžně jaro 2012

2. ZPRÁVY O POLITICE A SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
2.1. ZPRÁVA O POLITICE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Cedefop pravidelně připravuje zprávy o evropské politice odborného vzdělávání 1. Na tuto tradici hodlá
navázat i v novém čtyřletém období. Postupuje v souladu s Bruggským komuniké, které Cedefopu ukládá
pokračovat v politickém reportování o pokroku v jednotlivých zemích v souladu se stanovenými
strategickými cíli. Rozsáhlou zprávu bude Cedefop komisi předkládat v polovině roku 2014, zprávu o
pokroku již na podzim 2012.
V pracovním roce 2012 konsorcium zpracuje tuto zprávu jako jeden ze dvou hlavních výstupů. Bude
popisovat roli odborného vzdělávání na rozhraní vzdělávání, zaměstnanosti, ekonomiky a sociální politiky,
implementaci národní opatření a aktivit směřujících k dosažení strategických cílů evropské spolupráce
v odborném vzdělávání.
Studie bude vypracována podle zadání a instrukcí Cedefopu odbornými pracovníky institucí sdružených
v Národním konsorciu, případně i experty 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 či vysvětlení.
Aktivitu zastřešuje: NÚV (NVF – částečná gesce za obsahovou stránku kapitol odpovídajících jeho
odbornému zaměření)
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Zprávy byly vypracovány na základě informací členů sítě v letech 2004, 2006, 2008 a souhrnná zpráva za celé

období Kodaňského procesu byla zpracována v roce 2010- pod názvem A bridge to the future- v české
verzi Most k budoucnosti: Evropská politika odborného vzdělávání a přípravy 2002-2010
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Podílející se instituce (na požádání): MŠMT, MPSV, VÚPSV, AVOŠ, SSŠČMS, SŠVS, MÚ Brno, ICV
Termíny plnění:
Cedefop zašle NÚV požadavky na zpracování studie v lednu 2012
NÚV: obratem rozešle partnerům požadavky na podklady k této zprávě
Podílející se instituce: do konce března 2012 poskytnou požadované podklady a informace
NÚV: odevzdá zprávu (v anglické verzi) Cedefopu do konce května 2012. Případné připomínky
ze strany Cedefopu budou vypořádány se členy konsorcia do měsíce od jejich obdržení.

2.2. POPIS SYSTÉMU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (VET IN EUROPE – COUNTRY
REPORT)
I v novém čtyřletém období bude Cedefop pokračovat v přípravě pravidelného popisu národních systémů,
který je od roku 2009 nazýván Odborné vzdělávání v Evropě – národní zpráva („VET in Europe – country
report“). Rozvolnilo se ovšem zadání, které respektuje výlučnosti jednotlivých národních systémů a slevuje
z údajů povinných pro všechny země bez rozdílu; a jako nová součást zprávy bude tzv.“Article“ , jehož
cílem je informovat o aktuálním tématu, jehož zadání provede podle strategických priorit Cedefop.
Zpráva bude zpracována podle Cedefopem požadovaného zadání a odevzdána v angličtině. Referenčním
rokem je rok 2011. Před odesláním bude zpráva předložena řídícímu výboru ke komentáři a připomínkám.
Aktivitu zastřešuje: NÚV (NVF – částečná gesce za obsahovou stránku kapitol odpovídajících jeho
odbornému zaměření)
Podílející se instituce (na požádání): MŠMT, MPSV, CSVŠ, SŠVS, VÚPSV, SÚ AV, AIVD, ATKM,
SSŠČMS, AVOŠ, Eurydice
Termíny plnění:
Cedefop: do 31. 5 .2012 rozešle finální zadání zprávy
NÚV: do 10. 6. 2011 rozešle partnerům požadavky na aktualizaci a zpracování aktuálního tématu
Podílející se instituce: do 1. 8 .2012 poskytnou požadované podklady a informace
NÚV: do 1. 11. 2012 odevzdá přeloženou zprávu Cedefopu. Případné připomínky ze strany
Cedefopu budou vypořádány se členy konsorcia do měsíce od jejich obdržení.

2.3.

ČLÁNKY O ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Síť ReferNet pravidelně Cedefop informuje o rozvoji v odborném vzdělávání a souvisejících
tématech (trh práce) prostřednictvím krátkých aktuálních článků, které jsou využity do jeho online
zpravodajství nebo jako podklad, který Cedefop dodává pro výroční zasedání DGVT (Direktorát EK
Odborné vzdělávání a příprava) a Poradní výbor pro odborné vzdělávání (Advisory Commitee for Vocational
Education and Training). V tomto případě si Cedefop může od partnera vyžádat podrobnější informace.
Národní koordinátor poskytne Cedefopu minimálně 2 krátké články ročně. Tyto články budou součástí
Newsletteru Cedefopu („ Developments in Member States: Articles submitted by ReferNet )a budou
k dispozici na webových stránkách Cedefopu. Budou publikovány pod jménem konkrétního partnera-autora
textu, nikoliv Cedefopu.
Každé vydání Newsletteru bude obsahovat alespoň jeden článek od každé ze tří regionálních skupin
ReferNetu. Články, které by měly být v rozsahu max. 500 slov, budou předkládány pouze v angličtině.
Články mohou obsahovat také vizuální materiály (loga, fotografie, atd.)
Aktivitu zastřešuje: NÚV
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
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Termíny plnění: články pro následující vydání Newsletteru jsou Cedefopu předkládány vždy nejpozději třetí
týden v měsíci, přičemž každý partner si podle aktuálního národního vývoje zvolí termín pro předložení
článků

2.4.

DOKUMENTAČNÍ AKTIVITY

Národní konsorcium bude dále pokračovat v doplňování bibliografické databáze Cedefopu. Za tímto účelem
bude konsorcium Cedefopu poskytovat indexace 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).
Partneři poskytnou Cedefopu prostřednictvím členů sítě bibliografické informace o hlavních publikacích a
dokumentech využitých ve zprávách připravovaných v průběhu pracovního roku, minimálně tedy všechny
odkazy citované v bibliografii každé národní zprávy. Tyto údaje budou použity v bibliografické databázi
Cedefopu (VET-Bib), přičemž většina reprezentativních národních dokumentů bude zpřístupněna online.
Bibliografické údaje budou Cedefopu poskytovány pravidelně a objeví se v Newsletteru Cedefopu a
v Newsletteru VET-Alert.
Konkrétní postup:
Každý člen konsorcia (případně jeho knihovní pracoviště) bude zpracovávat bibliografické informace
a) o svých nových přírůstcích z oblasti vzdělávání, a dále z oblastí RLZ, kvalifikací, trhu práce a
sociální inkluze pokud mají vazbu na vzdělávání a
b) o literatuře, která bude použita při zpracovávání úkolů č. 2.1 a 2.2. tohoto plánu práce, pokud se na
nich bude podílet.
Zahrnout je možno šedou literaturu, články a další materiály, které vyprodukuje jeho instituce. V případě
nejasností o vhodnosti zařazení určité publikace či materiálu do databáze VET-Bib lze konzultovat se
zastřešující institucí (NÚV).
Záznam bude obsahovat údaje podle druhu dokumentu:
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@nuv.cz
Aktivitu zastřešuje: NÚV
Podílející se instituce: všichni členové Národního konsorcia
Termíny plnění: Průběžně a/nebo v návaznosti na zpracování zpráv z bodů 2.1. a 2.2.

4

3. DISEMINAČNÍ A PROPAGAČNÍ AKTIVITY – ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A
ROZŠIŘOVÁNÍ INFORMACÍ
3.1. ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ
ReferNet by měl napomáhat zviditelnění Cedefopu, stejně tak jako jeho produktů a témat týkajících se
odborného vzdělávání v obecné rovině. Členové sítě mohou distribuovat materiály nebo informovat o
Cedefopu i síti ReferNet při různých vhodných příležitostech (konference, atd.)
3.2. WEBOVÉ STRÁNKY
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. Webové stránky českého ReferNetu a Cedefopu
jsou propojeny pomocí RSS kanálu, který má zajistit výměnu informací mezi webem Cedefopu a národní
webovou stránkou. Stránky budou podporovat výměnu informací také mezi ostatními zeměmi zapojenými do
sítě ReferNet.
Cedefop poskytuje technickou podporu a podobu stránek průběžně sleduje a hodnotí jejich kvalitu a vzhled.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: NÚV
Termíny plnění: průběžně
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