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Systém dalšího vzdělávání by mohl začít fungovat v příštím roce  
    Praha 2. května (ČTK) - Jednotný systém dalšího vzdělávání by mohl být do praxe zaveden v 
příštím roce. ČTK to řekl mluvčí Národního vzdělávacího fondu Hugo Roldán. Fond společně s 
dalšími partnery v tomto období dokončuje pilotní projekt k přípravě jednotné certifikace 
vzdělávacích institucí, jejích lektorů a akreditace vzdělávacích programů.  
    V Česku v současnosti neexistuje jednotný a přehledný systém řízení kvality institucí zaměřených 
na další vzdělávání, tvrdí Roldán. "Zájemce o vzdělání nemá zaručen žádný standard," řekl. Podle 
něj se tak stává, že lidé investují do vzdělávacího kurzu, který jim nepřinese odpovídající užitek.  
    Instituce, které jsou kvalitní a nabízejí účelné vzdělávání, se zase prý jen těžko prosazují mezi 
konkurencí. V současnosti své kvality prokazují například profily lektorů, počtem absolventů kurzů a 
jejich dalším uplatněním.  
    Projekt Kvalita v dalším profesním vzdělávání, který začal na počátku minulého roku a skončí v 
červenci, vychází při přípravě certifikace ze zahraničních zkušeností. Celý systém by měl mít na 
starosti jeden orgán. Podle Roldána zatím není jasné, jestli to bude ministerstvo práce a sociálních 
věcí, společný tým ministerstva práce a ministerstva školství, nebo nějaká soukromá instituce.  
    Roldán si myslí, že svou činnost by mohl zahájit v příštím roce, pak by následovala postupná 
certifikace institucí. Podle něj by musely k udělení certifikátu splnit několik podmínek, například 
určité vzdělání lektorů s minimálním počtem odučených hodin a externí audit.  
    Dodal, že certifikáty by měly být srovnatelné se zahraničím, aby mohly organizace své programy 
nabízet i v dalších zemích.  
    Ke sjednocení vzdělávací nabídky má přispět také informační systém, ve kterém najdou zájemci 
přehled institucí včetně informací o jejich nabídce. V současnosti už pilotně funguje na adrese 
www.kvalitavzdelavani.cz . Podle Roldána už jsou v něm stovky společností.  
    Fond pořádá společně s dalšími tvůrci systému také workshopy pro organizace zajišťující další 
vzdělávání a informační semináře pro zaměstnavatele, kteří jsou jejich zákazníky. Bližší informace o 
termínu jejich konání najdou zájemci také na zmíněné adrese.  
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