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Vážení členové Národního konsorcia a zájemci o síť ReferNet,

v tomto čísle našeho elektronického zpravodaje si vás dovolujeme informovat o nejdůležitějších
aktivitách, aktualitách a zajímavostech ze sítě ReferNet z dosavadního průběhu roku 2011. Mezi
klíčové aktivity patřila organizace dubnového zasedání zástupců ReferNetu ze střední Evropy v Praze.
Z dalších důležitých aktivit můžeme jmenovat např. překlad Přehledové zprávy o odborném
vzdělávání v Evropě do češtiny (tzv. VET in Europe - Country Report), přípravy na vypracování
Studie o klíčových kompetencích či připravovanou inovaci webových stránek www.refernet.cz. Více
informace najdete v tomto zpravodaji.

Zasedání středoevropské skupiny sítě ReferNet
v Praze
Mezinárodní síť ReferNet se člení na tři regionální skupiny
zemí – severní, střední a jižní, které se pravidelně setkávají
na tzv. regionálních zasedáních. Tato zasedání jsou prakticky
zaměřená a projednávají se na nich konkrétní otázky, úkoly a
příklady z praxe. Ve dnech 7. a 8. dubna 2011 se v Praze
uskutečnilo setkání zástupců právě ze středoevropské
skupiny zemí.
Na zasedání zástupci evropské agentury CEDEFOP (Evropského
střediska pro rozvoj přípravy) představili výsledky evaluace
dosavadní činnosti sítě ReferNet, která probíhala v průběhu roku
2010. V této souvislosti byl k diskusi předložen návrh „Akčního
plánu“ činnosti sítě ReferNet pro další několikaleté období. Návrh
bude dále projednán i dalšími skupinami a na základě vznesených
připomínek a komentářů bude na podzim 2011 vypracován tzv.
Green paper obsahující změny v činnosti ReferNetu. Ty by měly
být ukutečněny v průběhu roku 2012.
Velký prostor byl také věnován přípravám vypracování nejdůležitějšího výstupu za rok 2011 - Studii
o klíčových kompetencích. Hlavním cílem jejího vypracování je zlepšit porozumnění přístupu
jednotlivých resortů v definování obecných a klíčových kompetencí v oblasti počátečního odborné
vzdělávání. Posledním tématem se stala diskuse nad novými metodami (net)workingu.

Přehledová zpráva o odborném vzdělávání v Evropě
(tzv. VET in Europe) také v češtině

V roce 2010 vznikla anglická verze aktualizace Přehledové zprávy o
odborném vzdělávání v Evropě (tzv. VET in Europe) analyzující
referenční rok 2009. Zpráva popisuje systém odborného vzdělávání
a přípravy v České republice a mimo jiné obsahuje samostatnou
kapitolu zabývající se přijatými opatřeními a výhledem odborného
vzdělávání v souvislosti s finanční krizí.
V roce 2011 byla tato publikace přeložena do českého jazyka a je
možné si ji stáhnout na webových stránkách ReferNetu. Podrobnější tematické informace o systémech odborného vzdělávání a
přípravy v rámci EU lze nalézt také na této adrese.
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Pracovní aktuality českého ReferNetu
Novinka pro rok 2011 – Studie
o klíčových kompetencích

Připravujeme pro vás webové stránky
s novým designem

Tato studie je první ze série prací, které se
budou zabývat klíčovými kompetencemi
obsaženými v odborných vzdělávacích programech, zejména počátečního vzdělávání.
Bude se jednat o „case study“ snažící se
zachytit hlavní principy a procesy doprovázenou příklady. Zástupci ReferNetu ČR si pro
analýzu
z nabízených
možnosti
zvolili
zdravotnický a sociální sektor.
Studie bude vypracována podle zadaných
instrukcí CEDEFOPu, které by měly být
dostupné na konci května 2011.

Webové stránky www.refernet.cz letos vymění svůj
„kabát“ za lepší a modernější. Doufáme, že pro
vás budou poté i přehlednější. Potěší vás také
jejich obohacení o krátké články z oblasti
odborného vzdělávání z okolních zemí, RSS
zprávy z CEDEFOP atd. Těšte se, již brzy!

ReferNet ČR se prezentoval na
semináři AIVD

NÚOV národním koordinátorem v roce 2011

Dne 20. dubna 2011 prezentovali zástupci
ReferNetu tuto síť zájemcům na semináři
„Evropské sítě odborného vzdělávání a jejich
fungování v ČR“, který pořádala Asociace
institucí pro vzdělávání dospělých (AIVD).

Se začátkem roku 2011 Národní ústav odborného
vzdělávání (NÚOV) opět po dvou letech převzal od
Národního vzdělávacího fondu (NVF) funkci
národního koordinátora sítě ReferNet v ČR.
Činnost a aktivity ReferNetu ČR běží dále podle
schváleného Plánu práce pro rok 2011 bez
jakýchkoli jiných změn.

ReferNet ČR má nového člena a další
zájemci se hlásí…
Novým členem sítě ReferNet se stalo
Republikové centrum vzdělávání, s. r. o.

Mezinárodní aktuality
Nové publikace CEDEFOu
 CEDEFOP. The economic benefits of VET for
individuals. Working paper No 11. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2011. 81
s. ISBN 978-92-896-0699-8
 CEDEFOP. Quality assurance in the social care
sector. The role of training. Research paper No 7.
Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2010. 157 s. ISBN 978-92-896-0665-3
 CEDEFOP. Changing qualifications. A review of
qualifications policies and practices. 263 s.
Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2010. (Cedefop Reference series; 84) ISBN
978-92-896-0675-2
 CEDEFOP. Learning while working. Success stories
on workplace learning in Europe. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2011. 113
s. ISBN 978-92-896-0696-7
 CEDEFOP. Quality assurance in the social care
sector. The role of training. Research paper No 7.
Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2010. 157 s. ISBN 978-92-896-0665-3
Tyto publikace si je lze stáhnout či objednat na stránkách
CEDEFOPu.

Plánované konference
 Mobilising for social Europe - 12th ETUC
Congress (Řecko – Atény, 16. - 19. 5.
2011), více informací zde.
 9th Transformative Learning Conference
(Řecko - Atény, 28. - 29. 5. 2011), více
informací zde.
 The 2011 Annual ECVET Forum.
Transfer, recognition and accumuluation
of individual's learning outcome in
Europe (Španělsko – Madrid 9. - 10. 6.
2011), více informací zde.
 Současná role vzdělávání dospělých ve
společenských souvislostech (ČR Olomouc, 12. - 14. 9. 2011), více informací
zde.
Další odborné konference a semináře naleznete na
stránkách CEDEFOPu.

