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Pokyny ke zpracování projektu pro 
certifikaci 

Manažer dalšího vzdělávaní 
K certifikaci na pozici Manažer dalšího vzdělávání je předkládána práce v podobě kompletního 
propracovaného Projektu vzdělávacího programu (manuálu) zasazeného do širšího rámce 
vzdělávacího cyklu. 

Struktura předloženého projektu vychází z obecné metodiky struktury projektu vzdělávacího 
programu vypracované v rámci systémového projektu Kvalita v DPV. 

Rozsah projektu: minimálně 5 textových stran 

Projekt pro certifikaci na stupeň Manažer dalšího vzdělávání prokazuje: 

• zvládnutí základních postupů pro přípravu projektu vzdělávací akce (kurzu, semináře, 
tréninku apod.)  

• schopnost začlenit dílčí vzdělávací aktivitu do širšího konceptu z pohledu firmy či jiné 
instituce  

• znalost metod dalšího profesního vzdělávání a jejich vhodný výběr a začlenění  
• dovednost navrhnout používání adekvátních pomůcek a technologií ve vzdělávání 
• znalost a dovednost používat informační zdroje 

Doporu čená osnova projektu: 
• Název práce a obsah 
• Cíle práce 
• Vazba práce na konkrétní vzdělávací praxi 
• Kde a s jakým záměrem byla vzdělávací aktivita realizována , její místo v systému 

přípravy přípravy, včetně vazby na návazné vzdělávací aktivity 
• Vlastní projekt vzdělávací akce (programu) 

− Název vzdělávacího programu 
− Organizátor a odborný garant 
− Cíle vzdělávacího programu 
− Cílová skupina a kritéria pro výběr účastníků 
− Obsah vzdělávacího programu 
− Formy a metody výuky 
− Způsob ukončení 
− Lektoři 
− Materiální a technické zabezpečení 
− Rozpočet 

• Závěr (potenciální přínos pro účastníka a příp. pro organizaci, kde byla či bude 
vzdělávací aktivita realizována) 

• Použitá literatura a další informační zdroje 
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Přílohy: 
• Ukázky pracovních materiálů, zadání aktivit, případové studie, pracovní formuláře a 

pod., které jsou v rámci dané vzdělávací aktivity používány  
• Další přílohy dle zvážení autora práce 
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Vzor titulní strany: 
 

 

Autor: jméno, příjmení, tituly Subjekt realizace projektu: 

 

 

Adresa:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název práce  

Podtitul (nepovinně) 
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Práce vypracovaná pro Cerifikační orgán 

 

Certifikát Manažer dalšího vzdělávání 

 

  

V Praze dne    

   

 

 

 


