KONCEPT

Číslo a název Operačního
programu:
Číslo a název prioritní osy:
Číslo a název oblasti podpory:
Typ projektu:
Kód a název prioritního tématu:

Název projektu:
Předpokládané datum zahájení a
ukončení projektu
Doba trvání projektu v měsících:
Předpokládané celkové způsobilé
náklady projektu:
Příjemce dotace:
Partneři projektu:
Stručný obsah projektu:

Cíle projektu:

CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.4a - Systémový rámec celoživotního učení
(Konvergence)
7.4a.3 - Systémový rámec dalšího vzdělávání
IP - národní
62 - Vytváření systémů a strategií celoživotního
vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro
zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti
změnám; podpora podnikání a inovací
Koncepce dalšího vzdělávání
1.4.2009
31.3.2012
36
85 967 864,98 Kč
MŠMT, skupina II
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15 - Hostivař
Cílem projektu je navrhnout systémové prostředí pro
oblast DV, a to na základě doporučení Vládou ČR
přijaté Strategie celoživotního učení v následujících
oblastech: uznávání výsledků dalšího vzdělávání;
stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i
podniků; sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu
práce; podpora nabídky dalšího vzdělávání; kvalita
dalšího vzdělávání; informační a poradenský systém.
Projekt má dvě etapy. Výstupem první analytickokoncepční etapy bude studie Systémový rozvoj dalšího
vzdělávání, která bude diskutována se zástupci cílových
skupin a dalších zainteresovaných partnerů s cílem
dosažení konsensu o dalších směrech vývoje DV v ČR a
o prioritách pro další etapu projektu.
Další etapa projektu bude navazovat pilotním
ověřováním a realizací vybraných aktivit ve výše
uvedených oblastech, které by měly nastartovat a pilotně
ověřit fungování vybraných aspektů systémového
prostředí a jejich koordinovanost.
Navrhnout systémové mechanismy pro oblast dalšího
vzdělávání, které umožní propojení systémů počátečního
a dalšího vzdělávání. Projekt navazuje na doporučení
Vládou ČR přijaté Strategie CŽU a dalších
programových dokumentů (např. Národní program
reforem, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání).
Identifikované systémové priority budou analyticky a
koncepčně rozpracovány do podoby realizačního rámce
v návaznosti na existující aktivity, realizované nebo

plánované projekty v oblasti dalšího vzdělávání.
V součinnosti s těmito projekty (zejména NSK a UNIV,
3.1 Individuální další vzdělávání a 3.2 Nabídka dalšího
vzdělávání) budou doporučení pilotně ověřována a na
základě vyjednávání se zainteresovanými partnery
uváděna do praxe.
Konkrétní cíle projektu se zaměřují na koncepční
rozpracování (viz cíle aktivity 1) a příp. pilotní ověření
následujících opatření:
- systémové kroky a nástroje identifikace a předvídání
kvalifikačních potřeb (viz cíle aktivity 2);
- systémové kroky a nástroje podpory kvality nabídky
DV (viz cíle aktivity 3);
- systémové kroky a nástroje metodické podpory
nabídky DV (viz cíle aktivity 4);
- systémové kroky a nástroje metodické podpory
nabídky DV specificky v malých a středních podnicích
(viz cíle aktivity 5);
- systémové kroky a nástroje uznávání výsledků DV
(pouze koncepční řešení v aktivitě 1);
- systémové kroky a nástroje stimulace poptávky
jednotlivců i podniků po DV(pouze koncepční řešení v
aktivitě 1);
- informační a poradenská podpora pro zainteresované
subjekty vč. systematického monitorování základních
ukazatelů rozvoje DV ve vazbě na indikátory EU (viz
cíle aktivity 4 a 6).

