
                           

 

 

 

ReferNet projekt 

európai szakmai információs hálózat a szakképzés szolgálatában 

 

Projekt alapadatok  

Projekt megnevezése: ReferNet (Hungary) 

Projektgazda: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) 

Projekt partnerségi keretmegállapodás azonosítószáma: 2019-
FPA1/GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 

A projekt összköltsége: 48.036 EUR/év, összesen: 192.144 EUR 

Megítélt támogatás: 33.625 EUR/év; összesen: 134.500 EUR 

Támogatás mértéke: 70%  

Önrész összege: 14.411 EUR/év, összesen: 57.644 EUR 

Önrész mértéke: 30% 

Megvalósítás időtartama: 2020. 01. 01 - 2023. 12. 31.  

Projekt státusza: megvalósítási szakasz  

Nemzeti ReferNet partner: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (Szakképzésért 
Felelős Helyettes Államtitkárság)  

Nemzeti ReferNet képviselő: Pölöskei Gáborné Szakképzésért felelős helyettes államtitkár 

A projekt tartalma:  

A Refernet a Cedefop szakképzéssel kapcsolatos európai szakmai információs hálózata. 
2002-ben jött létre, az uniós tagállamok, valamint Izland és Norvégia részvételével. Az egyes 
tagországokat egy, a szakképzés és/vagy a szakképzéssel kapcsolatos kutatás és elemzés 
területén működő kulcsfontosságú intézmény, az úgynevezett „nemzeti ReferNet partner” 
képviseli. 

A ReferNet támogatja a Cedefopot a szakképzés területén belüli európai együttműködés 
erősítésében és a szakképzésnek az Európa 2020 stratégia célkitűzései keretében 
megállapított közös szakképzési prioritások végrehajtása terén elért tagállami előrehaladás 
nyomon követésében. A Cedefop által előre meghatározott munkaterv és útmutatók alapján a 
nemzetközi ReferNet hálózat tagjai éves rendszerességgel készített jelentésekben 
(országjelentés, szakpolitikai jelentés), nemzeti hírekben és tematikus tanulmányokban 
számolnak be a nemzeti szakképzés és szakképzéspolitika aktuális helyzetéről, 
fejlesztéseiről, jó gyakorlatairól és kihívásairól. A projekt elősegíti az EU és az egyes országok 
közötti információáramlást, így biztosítva a szakképzéssel kapcsolatos uniós és nemzeti 
fejleményekről való kölcsönös ismeretszerzést. A ReferNet tevékenységei a szakképzésben 
érintett nemzeti szereplők széles körével való együttműködést is szükségessé teszi.  

 



                           

 

 

A ReferNet partnerek tematikus eszmecserékben és információcserében vesznek részt, 
támogatva a  magyar szakképzés nemzetközi szintű láthatóságát is. 

A nemzeti ReferNet partnereket a kormányok által kinevezett „nemzeti ReferNet képviselők” 
támogatják. A nemzeti ReferNet képviselő a nemzeti kormány nevében validálja a támogatás 
kedvezményezettje által szolgáltatott információka. A nemzeti szakképzési rendszerekkel és 
szakpolitikai fejleményekkel kapcsolatos információkat különösen annak biztosítása 
érdekében kell validálni, hogy azok, pontosak legyenek és megfeleljenek a nemzeti 
politikáknak és stratégiáknak. 

A Refernet hálózatban való részvétel is része a magyar szakképzés és felnőttképzés 
megújítását célzó Szakképzés 4.0 középtávú szakmapolitikai stratégia nemzetközi-
fejlesztéseket célzó részének.  A globalizált világ, a nemzetközi munkakörnyezet új elvárásai, 
az országokon átívelő technológiák kihívásaira úgy tudunk jó és működő válaszokat adni, ha 
a hazai sajátosságok mellett együttműködünk a szakoktatás és szakképzés nemzetközi 
szereplőivel is, olyan kapcsolatrendszert kialakítva, amely lehetővé teszi, hogy megosszuk 
egymás tapasztalatait és nézőpontját, valamint tanuljunk egymás jó gyakorlataiból. Célunk, 
hogy ezek az információk használható formában eljussanak a szakképzésben dolgozó 
pedagógusokhoz és hasznos segítséget jelentsenek napi munkájukban.  A ReferNet a 
projektgazda Cedefop által meghirdetett különböző pályázatok révén (pl. a szakképzés 
szépségét bemutató fotópályázatok) szeretné, ha ennek a tudáshálónak a tanulók is részesei 
lennének.  

 
A ReferNettel kapcsolatban további információk érhetők el az alábbi oldalon: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/refernet/index.aspx 
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