Rekvalifikacím začala nová etapa
Do své druhé poloviny se dostal projekt UNIV 3, který si klade za cíl zkvalitnit systém
rekvalifikací prostřednictvím jejich propojení s procesem uznávání výsledků předchozího
učení a modernizovat akreditační proces rekvalifikačních programů.
Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav
pro vzdělávání (NÚV) začal v březnu 2012 a potrvá do srpna 2014. Navazuje na dva
úspěšné projekty (UNIV a UNIV 2 Kraje), které se zaměřily na postupnou přeměnu škol
v centra celoživotního učení. Nyní budou pracovníci středních škol spolupracovat také
s institucemi dalšího vzdělávání, především s těmi, které realizují rekvalifikace.
Je pravděpodobné, že změna kvalifikace v průběhu pracovního života bude stále častěji
nutností. Česká republika se totiž ocitla v situaci, kdy roste nezaměstnanost, ale firmy přitom
mnohdy marně shánějí kvalifikované pracovní síly pro konkrétní práce.
Na školách a soukromých vzdělávacích institucích zapojených do projektu UNIV3 budou
vytvářeny a pilotně ověřovány rekvalifikační programy pro dospělé v takových oborech, v
nichž lidé v daném regionu mohou nejspíše najít zaměstnání.
V rámci projektu vznikne 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů
Národní soustavy kvalifikací (NSK) a vyhlášky o náležitostech rekvalifikací (176/2009 Sb).
Vedle praktických dovedností v programech nebudou chybět ani teoretické oblasti.
Vytvořené rekvalifikační programy budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům
poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a budou využívány rovněž v procesu akreditace
rekvalifikací. V průběhu projektu bude v praxi realizováno 600 rekvalifikačních kurzů pro
různé kvalifikace, při kterých budou ověřeny příslušné standardy NSK a procesy uznávání
výsledků předchozího učení. Vedle vzdělávacích institucí se k nim budou vyjadřovat
především zaměstnavatelé, ale také autorizující orgány1 a úřady práce. Výsledky pilotáže
budou sloužit jako zpětná vazba pro tvůrce těchto standardů pro jejich další zkvalitnění.
V rámci projektu se učitelé středních škol a lektoři ze vzdělávacích institucí se připravují na
role průvodců a hodnotitelů v dané profesní kvalifikaci a účastníci kurzů mohou při
rekvalifikacích zhodnotit ty dovednosti, které se během života naučili mimo školu.
Do UNIV 3 se v první fázi zapojilo všech 13 krajů ČR a v nich přes 190 škol. V 1. vlně
projektu školy vytvořily 184 vzdělávacích programů, které jsou nyní ve fázi posuzování a
probíhají první pilotáže.
V průběhu projektu je rovněž plánována informační kampaň na podporu dalšího vzdělávání.
Cílovou skupinou bude především dospělá populace s různým formálním vzděláním a s léty
praxe v jiném oboru, jehož znalost či dovednost nemůže prokázat oficiálním dokumentem.
Možnost nového uplatnění na trhu práce by měla tuto cílovou skupinu motivovat k zájmu o
uznání neformálně získaných kompetencí.
Více informací na: http://www.nuv.cz/univ3
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Orgány udělující autorizaci subjektům, které pak mohou v daném oboru ověřovat výsledky předchozího učení
prostřednictvím zkoušek a vydávat příslušné osvědčení.

