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zawodowego
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to działająca od 2002 roku sieć
instytucji stworzona przez CEDEFOP (European Centre for the
Development of Vocational Training). Jej celem jest zbieranie
informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia oraz
szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE,
Islandii i Norwegii, w szczególności:
• zbieranie informacji na temat roli, struktury i systemu
zarządzania VET,
• monitorowanie zmian i trendów w krajowej polityce
z obszaru VET,
• prowadzenie pogłębionych analiz wdrażania wytycznych
UE w zakresie VET.
ReferNet wspiera także działalność CEDEFOP w upowszechnianiu
informacji na temat VET w krajach będących członkami sieci.
Zbierane przez ReferNet informacje wykorzystywane są
w działalności CEDEFOP i w pracach Komisji Europejskiej.
Obecnie w sieci uczestniczy aż 30 instytucji ze wszystkich
państw UE, Islandii i Norwegii. W Polsce rolę partnera sieci od
2016 roku pełni Instytut Badań Edukacyjnych.

Aktywność ReferNet skoncentrowana jest na pięciu
głównych polach:

Raportowanie na temat zmian
w kształceniu i szkoleniu zawodowym
ReferNet dostarcza informacji na temat krajowych systemów
VET i zmian w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,
w szczególności w odniesieniu do priorytetów UE.

„Vet in Europe” (raporty krajowe)
Opracowanie raportów szczegółowo opisujących systemy
kształcenia i szkolenia zawodowego w poszczególnych krajach
uczestniczących w sieci. Raporty te skierowane są do szerokiego
grona odbiorców.

„Spotlight on VET”
Przygotowanie krótkich broszur informacyjnych na temat
głównych cech i rozwoju krajowych systemów VET. Broszury
skierowane są do osób poszukujących zwięzłych informacji
o systemie VET w konkretnym kraju.

Artykuły i raporty tematyczne
Opracowanie publikacji, których zadaniem jest uzupełnienie
informacji o systemach kształcenia i szkolenia zawodowego
w państwach członkowskich. Zazwyczaj związane są z aktualnymi
wyzwaniami w obszarze VET i priorytetami Prezydencji UE.

Aktualności krajowe
Informowanie na temat najnowszych wydarzeń i rozwiązań
w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach
partnerskich sieci.

Partnerzy sieci:
Austria

Luksemburg

Belgia

Łotwa

Bułgaria

Malta

www.refernet.at
www.refernet.be
www.refernet.bg

Chorwacja

www.refernet.hr

Cypr

www.refernet.org.cy

Czechy

www.refernet.cz

Dania

www.phmetropol.dk/refernet

Estonia

www.hm.ee/refernet

Finlandia

www.refernet.lu
www.refernet.lv
https://education.gov.mt/en/refernet/Pages/main-page.aspx

Niemcy

www.refernet.de

Norwegia

https://www.siu.no/eng

Polska

www.refernet.ibe.edu.pl

Portugalia

www.refernet.pt

Rumunia

www.refernet.ro

www.oph.fi/tietopalvelut/kansainvalinen_koulutustieto/cedefop/
refernet

Słowacja

Francja

www.refernet.si

www.centre-inffo.fr/refernet

Grecja

www.refernet.gr

Hiszpania

www.refernet.sk

Słowenia
Szwecja

www.skolverket.se/refernet

Węgry

www.refernet.es

http://site.nive.hu/refernet/index.
php/hu/

Holandia

Wielka Brytania

Irlandia

Włochy

ecbo.nl/refernet
www.solas.ie/refernet

www.naric.org.uk/ReferNet
inapp.org/it/refernet

Islandia

www.refernet.is

Instytut Badań Edukacyjnych

Litwa

Górczewska 8, 01-180 Warszawa
Kontakt: refernet@ibe.edu.pl

www.kpmpc.lt/refernet

facebook.com/refernet/

