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Základní informace

Systémový projekt OP RLZ – 3.3

Realizátor projektu: MPSV ČR

Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG 

Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA

Doba realizace: 1.1. 2007 – 31.7.2008



Cíle projektu

návrh systému certifikace vzdělávacích institucí

návrh systému certifikace lektorů

návrh systému akreditace vzdělávacích programů

návrh podpory systému certifikací a akreditací
prostřednictvím ICT

proškolení ověřovatelů, konzultantů, metodiků v 
oblasti certifikace a akreditace

proškolení reprezentantů soc. partnerů a veřejné
správy

proškolení zástupců poskytovatelů DPV

návrh metodického a organizačního zázemí



Výstupy projektu

systém certifikace VI (akreditovaný ČIA) včetně
dokumentace a návrhu legislativních norem

systém certifikace lektorů (akreditovaný ČIA) 
včetně dokumentace a návrhu legislativních norem

systém akreditace vzdělávacích  programů včetně
dokumentace



Výstupy projektu

vzdělávací program – „certifikovaný lektor“

informační systém pilotně ověřený

strategie zajištění realizace systému

90 podpořených osob – poskytovatelů

90 podpořených osob – uživatelů

výstupy spojené s publicitou a řízením VZ



Návrh systému certifikace VI

Analýza a vyhodnocení všech způsobů prokazování
kvality systému řízení VI 

Koncepce systému zavedení a certifikace řízení
kvality VI

Metodiky a dokumentace (mapa procesů, směrnice, 
pracovní postupy, příručka jakosti)

Pilotní ověření u dvou firem 

Systém zveřejňování informací

Pravidla pro certifikaci VI v rámci národního 
akreditačního systému – akreditace u ČIA



Návrh systému certifikace lektorů

Analýza a vyhodnocení všech způsobů a nástrojů
prokazování kvality personálu v DPV

Koncepce systému certifikace lektora/konzultanta 
DPV

Metodiky a dokumentace (procesy a oblasti 
certifikace, podmínky certifikace, vstupní požadavky, 
certifikační zkouška, udržování platnosti certifikátu)

Pilotní certifikace lektora pro 20 osob

Program vzdělávání pro zájemce o certifikaci lektora



Návrh systému certifikace lektorů

Koncepce systému certifikace manažera DPV

Metodiky a dokumentace (procesy a oblasti 
certifikace, podmínky certifikace, vstupní požadavky, 
certifikační zkouška,  udržování platnosti certifikátu)

Pilotní certifikace manažera DPV pro 20 osob

Program vzdělávání pro zájemce o certifikaci 
manažera DPV

Systém zveřejňování informací

Akreditace u ČIA - lektor a manažer dalšího 
vzdělávání



Akreditování programů

Analýza a vyhodnocení všech způsobů
akreditace vzdělávacích programů
Koncepce akreditování VP – jednotný způsob 
akreditace VP v ČR
Návrh změn legislativy
Metodiky a dokumentace (vzorový standard VP, 
postupy při akreditaci, podmínky akreditace, 
kontrola dodržování akreditačních podmínek, 
směrnice, formuláře, systém zveřejňování
informací)



Podpora systému certifikace a akreditace DPV 
pomocí ICT

Analýza požadavků na informační systém

Koncepce informačního systému podle ICT 
standardů

Vývoj programových komponent

Příprava datových podkladů

Dokumentace: 
• Uživatelská

• Administrátorská

• Bezpečnostní



Pilotní ověření systémů certifikace a 
akreditace

Příprava a realizace vzdělávacích aktivit pro 
nositele systémů certifikace:

• Lektoři a konzultanti v kurzech CLDV a CMDV

• Členové zkušebních certifikačních a akreditačních 
komisí

• Poradci, manažeři jakosti, interní auditoři 

Implementace informačního systému –
integrovaného portálu a testování pilotního 
provozu

Školení obsluhy systému



Zajištění metodického a organizačního 
zázemí

Analýza požadavků a identifikace principů
integrovaného systému zabezpečování a prokazování
kvality DPV

Návrh metodického, organizačního, institucionálního, 
legislativního zabezpečení, pravomoci a odpovědnosti 
správců, evaluace a způsob financování

Subsystém výzkumu a rozvoje metodologie DPV 

Zapojení asociací a profesních sdružení

Další rozvoj a udržitelnost integrovaného systému



Benchmarking systémů DPV v EU

Analýza prostředí, trendů a vize na úrovni EU

Analýza systémů certifikace a akreditace DPV v 
zemích EU: UK, Belgie, Holandsko, Rakousko, 
Švýcarsko

Benchmarking vybraných ukazatelů

Příklady dobré praxe:

• Modely organizačního, institucionálního, 
metodického zabezpečení

• Legislativa a modely financování



Rozšíření výsledků projektu

Cyklus informačních seminářů pro sociální partnery a 
veřejnou správu – 90 osob

3 workshopy pro poskytovatele DPV – 60 osob

Národní tématická konference – 200 osob

Tisk a distribuce metodických a propagačních 
materiálů k certifikaci a akreditaci DPV

Odborná osvěta – články, prezentace na 
konferencích, stálá rubrika v časopisu Andragogika

www.kvalitavzdelavani.cz

http://www.kvalitavzdelavani.cz/


Publicita

Tiskové zprávy

Propagační předměty

Články a inzerce v médiích

Kulaté stoly

Vizuální identita projektu



Řešení kvality DPV

Integrovaný systém, propojující všechny oblasti a nástroje 
zvyšování kvality dalšího profesního vzdělávání, dostupný 
a otevřený pro všechny cílové skupiny a další potenciální
uživatele a motivující všechny zainteresované k jeho 
dalšímu rozvoji

Systém zajišťování kvality dalšího profesního vzdělávání, 
který bude sloužit určeným cílovým skupinám okamžitě a 
může fungovat případně i na bázi samofinancování a 
s minimálními nároky na legislativní změny 

Respektování všech systémových provázaností dalšího 
profesního vzdělávání, propojování s ostatními subsystémy 
DPV a reakce na požadavky všech konečných uživatelů



Přínosy projektu

Motivace jednotlivců ke zvýšení účasti na DPV

Garance kvality v oblasti DPV pro uživatele 
služeb DPV

Motivace zaměstnavatelů k většímu využívání a 
podpoře DPV

Motivace vzdělavatelů (vzdělávacích institucí, 
lektorů, konzultantů, manažerů DPV) ke 
zvyšování kvality nabídky vzdělávacích služeb 
uplatňováním různých nástrojů prokazování a 
hodnocení kvality



Přínosy projektu

Informační a metodická podpora vzdělavatelů
(institucí, lektorů) při zavádění efektivních forem 
a metod DPV

Fungující systém zajišťování kvality DPV, 
kompatibilní se systémy v zemích EU 

Vytvoření podmínek pro ověřování kvalifikací
získaných v DPV

Zvýšení povědomí o způsobech zajišťování
kvality DPV 



Děkuji za pozornost

Miroslava Mandíková, NVF, vedoucí expertního týmu 
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