Anotace projektu:
KONCEPT - Koncepce dalšího vzdělávání v návaznosti na počáteční vzdělávání
Anotace: Připravovaný projekt se zaměří na podporu systémového prostředí pro rozvoj
dalšího vzdělávání v návaznosti na počáteční vzdělávání a zhodnocení a propojení
dosavadních aktivit v obou těchto oblastech. Jeho cílem je navrhnout ucelené systémové
prostředí pro oblast dalšího vzdělávání, a to na základě doporučení Vládou ČR přijaté
Strategie celoživotního učení. V součinnosti s Implementačním plánem Strategie
celoživotního učení a dalšími projekty a již realizovanými aktivitami v oblasti dalšího
vzdělávání budou tato doporučení v projektu rozpracována a pilotně ověřována, příp. bude
podpořena jejich realizace.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou všechny osoby, které si chtějí zvyšovat kvalifikaci a
kompetence pro lepší uplatnění na trhu práce v ČR a všichni zaměstnavatelé, kteří chtějí
podporovat vzdělávání svých zaměstnanců a tím zkvalitňovat lidské zdroje pro
konkurenceschopnou ekonomiku.
Základním výstupem bude:
1) analyticko-koncepční studie Strategie rozvoje dalšího vzdělávání zahrnující
 analýzu současné situace a dosavadních koncepčních materiálů;
 zhodnocení zahraničních přístupů včetně inspirativních zkušeností;
 návrh dlouhodobé strategie v oblasti dalšího vzdělávání;
 návrhy konkrétních projektů pro jednotlivé aktivity nebo oblastí podpory pro
další etapy řešení projektu.
2) pilotní ověření a realizace vybraných aktivit v následujících oblastech:
 vytvoření podmínek pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce
(tvorba tzv. sektorových studií ve spolupráci se sektorovými radami na základě
pravidelného vyhodnocování trendů ve vývoji jednotlivých sektorů
hospodářství včetně lidských zdrojů a nabídky a poptávky po vzdělávání)
 podpora rozvoje nabídky dalšího vzdělávání podle potřeb klientů (metodická
podpora vzdělavatelům při tvorbě vzdělávacích programů, podpora šíření
inovací, osvojování nových metod výuky, využívání moderních technologií
apod.)
 opatření pro zvyšování investic a účasti občanů v rámci dalšího vzdělávání
(návrh uceleného systému finančních i nefinančních nástrojů zaměřených na
jednotlivce a zaměstnavatele působících na zvýšení účasti na vzdělávání obecně
a specificky stimulujících znevýhodněné skupiny)
 zvýšení kvality dalšího vzdělávání (podpora systému externího hodnocení
kvality nabídky prostřednictvím certifikace lektorů a akreditace vzdělávacích
programů; podpora vývoje a zavádění kritérií a postupů sebehodnocení
vzdělávacích institucí)
 rozvoj informačního systému pro uživatele dalšího vzdělávání (propojení dosud
oddělených databází vzdělávacích příležitostí do komplexního informačního
systému poskytujícího ucelené informace o nabídce programů, kurzů a o jiných
vzdělávacích možnostech, o vzdělavatelích, o kvalitě nabídky, o podmínkách
účasti apod.
 ...
Celkové náklady na projekt: 90 000 000,- Kč

