Kvalita v dalším profesním vzdělávání

Elektronickou přihlášku najdete zde na adrese: http://www.kvalitavzdelavani.cz:8008/web/kdpv/oportalu/udalosti/prihlasky
V případě přihlášky zaslané listovní poštou, nebo faxem vyplňte, prosím, následující údaje

Přihlašuji se k účasti na semináři konaném dne 23. 6. 2008 v Českých Budějovicích

Společnost, úřad:

Tel. kontakt:

V ČR existuje několik rezortních systémů akreditace vzdělávacích programů. Slabou stránkou těchto systémů akreditace je
kontrola dodržování akreditačních podmínek, kontrolní postupy
nejsou s výjimkou MVČR standardizovány a následná kontrola plnění akreditačních podmínek je formální a nedostatečná
z pohledu zabezpečování kvality.

Jméno:

AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Příjmení:

V průběhu projektu byly zpracovány minimální požadavky
pro certifikaci lektora dalšího vzdělávání a manažera dalšího
vzdělávání a zahájena tak možnost získat certifikát lektora a
manažera dalšího vzdělávání podle pravidel jednotného evropského akreditačního systému.

Kontaktní adresa:

K prokazování odborné a pedagogické způsobilosti lektoři využívají různé „certifikáty“, které však mnohdy nesplňují požadavky
na certifikaci ve smyslu získání, prokazování a udržování odborných a pedagogických kompetencí.

Email:

Výkon činnosti lektora a konzultanta je v ČR volnou živností,
pro kterou neexistuje žádný přímý obor přípravy ve formálním
vzdělávacím systému.

Přihlášky pošlete, prosím, na adresu:
Mgr. Michal Peprník
Bankovní institut vysoká škola, a. s.,
Táboritská 23, 130 87 Praha 3,
tel.: +420 267 092 558, fax.: +420 267 092 560, e mail: mpeprnik@bivs.cz

CERTIFIKACE LEKTORŮ – NÁSTROJ PROKAZOVÁNÍ A
HODNOCENÍ KVALITY PERSONÁLU

Informační seminář
pro uživatele služeb
dalšího profesního
vzdělávání v rámci
systémového projektu
KVALITA V DALŠÍM
PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
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Vážení přátelé,

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

jako významné činitele na straně poptávky po službách
dalšího profesního vzdělávání si vás dovolujeme pozvat
na odborný seminář KVALITA V DALŠÍM PROFESNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ.

23. 6. 2008 – České Budějovice

CÍLEM SEMINÁŘE
je umožnit setkání managementu ekonomické praxe a veřejné správy, zainteresovaného na rozvoji dalšího profesního
vzdělávání jako podmínky zaměstnanosti, firemní prosperity a národní konkurenceschopnosti. Setkání bude příležitostí
k seznámení se s návrhem systémového řešení kvality v dalším profesním vzdělávání a budou představeny výstupy rozsáhlého projektu Kvalita v dalším profesním vzdělávání.
Jde o systémový projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – opatření 3.3. který má pomoci zkvalitnit
a sjednotit úroveň vzdělávacích institucí, lektorů i programů
a provázat je s poradenstvím. Realizátorem a zadavatelem
projektu Kvalita v dalším profesním vzdělávání je Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR a dodavatelem je sdružení složené
z Národního vzdělávacího fondu, o.p.s, KPMG Česká republika, s.r.o. a Bankovního institutu vysoká škola a.s.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ORGANIZACE
MPSV ČR a řešitelský tým projektu Vás zvou k účasti na následujících seminářích. Účastníci budou vybaveni metodickými a
informačními materiály. Semináře jsou bez vložného.

Hotel Malý pivovar
ul. Karla IV. č. 8–10,
přímo v centru u historického náměstí Přemysla Otakara II.

PROGRAM

Kvalita v dalším profesním vzdělávání

• Informační podpora pro oblast kvality DPV
– Portál www.kvalitavzdelavani.cz:8008/web/
kdpv/home

Jiří Vondrášek, klíčový expert pro informační a komunikační technologie, KPMG
Účel, pro který byl portál zřízen a očekávané přínosy,
které portál přinese, obsah a hlavní funkce.
• Závěrečná diskuse

9:00 prezence – 15:20 – ukončení
• Návrh systémového zabezpečování kvality v dalším
profesním vzdělávání

Zástupce MPSV a Eva Bosáková, klíčový expert pro organizační a metodické zázemí, Národní vzdělávací fond
Strategie zajišťování kvality v DPV, záměry podpory na
úrovni státu, kraje, role profesních organizací na straně
poptávky a nabídky DPV.
• Nástroje zajišťování a hodnocení kvality DPV
– certifikace institucí dalšího vzdělávání

KVALITU V DALŠÍM PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
definujeme jako stupeň splnění nebo překročení požadavků
a očekávání všech zainteresovaných stran (účastníci, zaměstnavatelé, lektoři, manažeři vzdělávacích institucí, kraje, stát)
s důrazem na zákazníka – uživatele vzdělávacích služeb.
Kvalitu určuje stupeň splnění vzdělávacích cílů a především
výsledky, kterých bylo dosaženo ve vzdělávací činnosti.
V dalším profesním vzdělávání lze vymezit tři klíčové oblasti vlivu na kvalitu: organizátor – instituce, lektor, vzdělávací
program.

Jan Hnátek, klíčový expert pro certifikaci vzdělávacích
institucí, Bankovní Institut vysoká škola
Seznámení s modelem KVIS, seznámení s modelem EduIQ
9001.
• Polední přestávka
• Nástroje zajišťování a hodnocení kvality DPV
– certifikace personálu dalšího vzdělávání

Zdeněk Dočkal, klíčový expert pro certifikaci lektorů, Bankovní Institut vysoká škola
Vazba řízení jakosti na normy ČSN EN ISO/IEC 17024.
Certifikovaný lektor dalšího vzdělávání.
Certifikovaný manažer dalšího vzdělávání.

CERTIFIKACE INSTITUCÍ – NÁSTROJ PROKAZOVÁNÍ A
HODNOCENÍ KVALITY INSTITUCÍ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Kvalita instituce, poskytující další profesní vzdělávání, je
závislá na kvalitě zdrojů, procesů, postupů a systému řízení.
K prokazování systémového řízení kvality instituce mohou
využívat standardizované nástroje jako např. EN ISO
9001:2000, EDUIQ 9001, KVIS. Tyto nástroje specifikují
požadavky na systém řízení kvality v organizacích, umožňují
prokázat způsobilost organizace v této oblasti a posoudit tuto
způsobilost nezávislou externí stranou.

