Tisková zpráva ze dne 1. 3. 2007
Zahájení prací na projektu Kvalita v dalším profesním vzdělávání
V těchto dnech byly zahájeny práce na plnění veřejné zakázky, vyhlášené MPSV ČR, na
projektu Kvalita v dalším profesním vzdělávání, který bude probíhat do července 2008.
Jedná se o systémový projekt realizovaný pod opatřením 3.3 OP RLZ, který je jedním z
pilířů budovaného systému dalšího profesního vzdělávání. Je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zvítězila nabídka, kterou připravilo konsorcium čtyř partnerů: Národního vzdělávacího
fondu, o.p.s. (NVF), Bankovního institutu vysoká škola, a.s. (BIVŠ), společnosti
KPMG Česká republika, s.r.o. (KPMG) a Asociace institucí vzdělávání dospělých
ČR (AIVD).
Hlavními výstupy bude navržení způsobu certifikace institucí dalšího vzdělávání,
certifikace lektorů a akreditace vzdělávacích programů, navržení podpory všech opatření
navržených systémů prostřednictvím moderních informačních technologií, proškolení
ověřovatelů, konzultantů, metodických a organizačních pracovníků v oblasti certifikace a
akreditace, reprezentantů sociálních partnerů a veřejné správy a zástupců poskytovatelů
dalšího profesního vzdělávání.
Projekt Kvalita v dalším profesním vzdělávání je jedním z pěti systémových projektů,
vyhlášených Ministerstvem práce a sociálních věcí, které svými výstupy položí základ pro
vybudování systému dalšího profesního vzdělávání v České republice. Tato činnost je
vysoce aktuální, protože pokud jde o účast v dalším vzdělávání, je podle údajů Evropské
komise Česká republika na 21. místě z 25 členských států. Spoléhání na autoregulaci
dalšího vzdělávání a jeho řízení tržní rovnováhou nabídky a poptávky zatím výsledky
nepřineslo a je jednoznačné, že řadu činností v této oblasti není možné řešit bez zásahů
státu.
Realizace tohoto projektu bude všestranně přínosná. Instituce, které poskytují další
vzdělávání zlepší svoji činnost, stanou se konkurenceschopnější, vytvoří si šance i pro
zahraniční působení a stanou se i rovnocennými partnery certifikovaných podniků, které
budou požadovat jejich vzdělávací služby. Jedním z výstupů projektu bude i návrh na
sjednocení podmínek pro akreditace vzdělávacích programů. Klienti dalšího vzdělávání
dostanou záruku, že vzdělávací služby budou odpovídat prostředkům na ně vynaloženým,
že bude zaručena jejich kvalita a odpovídající úroveň. Získají záruku, že s nimi budou při
vzdělávání spolupracovat kvalitní lektoři, kteří rovněž projdou certifikačním řízením.
Realizace výstupů z projektu bude provázána s ostatními systémovými projekty, které
se podílejí na vytvoření systému dalšího vzdělávání v České republice.
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