ANALÝZA TRÉNINGU PRE EXPERTOV
EXTERNEJ INŠTITUCIONÁLNEJ KVALITY

ÚVOD
Verejná inštitúcia „Inštitút verejnej správy a manažmentu“ podľa dohody No. 18- 205
uzavretej so štátnou inštitúciou „Litovské centrum pre hodnotenie kvality vo vysokoškolskom
vzdelávaní“ 23.augusta 2005 pripravila záverečnú správu Analýza hodnotenia kvality
dištančného vzdelávania vo vysokoškolských inštitúciách v Litve a v zahraničí („Analýza“).
Zabezpečenie a hodnotenie kvality vo vysokoškolskom
z najdôležitejších

problémov

Európskych

politikov

a praktikov

vzdelávaní je jednou
pracujúcich

v oblasti

vzdelávania. Dôležitosť tohto problému bola prezentovaná spoločnou deklaráciou Ministrov
školstva 29 európskych krajín, ktorí sa zišli 19.júna 1999 v Bologni. Podľa deklarácie prisľúbili
reformovať systém vysokoškolského vzdelávania, aby vytvorili priestor pre Európske
vysokoškolské vzdelávanie do roku 2010. Jednou z ťažkostí v zavedení cieľov Boloňského
procesu je kvalita vysokoškolského vzdelávania. To priamo súvisí s dištančným vzdelávaním.

Cieľ Analýzy - analyzovať podmienky a hodnotenie kvality dištančného vzdelávania Litve
a 5 vysokoškolských inštitúciách v zahraničí – bol dosiahnutý. Podľa podmienok súťaživosti
bolo pre Analýzu vybratá Litva a 5 zahraničných krajín: Veľká Británia, Španielsko, USA,
Nórsko, Švédsko. Štrukturálna analýza podmienok a hodnotenia kvality dištančného vzdelávania
v hore uvedených krajinách bola riadená podľa tohto plánu:

I.

Analýza podmienok dištančného vzdelávania
1. Miesto dištančného vzdelávania v národnom vzdelávacom systéme
2. Zákony a pravidlá riadiace dištančné vzdelávanie
3. Infraštruktúra dištančného vzdelávania
4. Modely a technológie uplatňované v dištančnom vzdelávaní
5. Štatistické údaje dištančného vzdelávania

II.

Systém hodnotenia kvality v dištančnom vzdelávaní
1. Systém hodnotenia kvality v dištančnom a tradičnom vzdelávaní (analýza
inštitucionálnej infraštruktúry)
2. Prístupy smerom ku kvalite vzdelávania a pojmy kvality, ciele kvality
3. Hodnotenie kvality na úrovni modulu dištančného vzdelávania
4. Hodnotenie kvality na úrovni programu dištančného vzdelávania
5. Hodnotenie kvality na úrovni organizačnej inštitúcie dištančného vzdelávania

Porovnávacia analýza Litvy a 5 zahraničných krajín (Veľká Británia, Španielsko, USA,
Nórsko a Švédsko) tak ako aj zhrňujúce skúsenosti z každej krajiny sú prezentované v prvej
časti Analýzy. Druhá časť prezentuje explicitné analýzy krajín, riadené podľa hore uvedeného
plánu a pozostávajúceho z dvoch častí:
1) podmienky dištančného vzdelávania
2) hodnotenie kvality dištančného vzdelávania.
Analýzy z jednotlivých krajín dovoľujú objasniť nepretržitý proces v oblasti dištančného
vzdelávania a hodnotenia jeho kvality v jednotlivých krajinách.
Hoci dotazníkový výskum na litovských vysokoškolských inštitúciách

nebol

uskutočnený kvôli technickým špecifikáciám súťaže, bol riadený, aby analyzoval podmienky
a kvalitu hodnotenia dištančného vzdelávania v Litve. Všetky litovské štátne univerzity a vysoké
školy tak ako aj časť neštátnych vysokoškolských inštitúcií participovali na výskume.
Od času, kedy neštátne vysokoškolské inštitúcie nepraktizujú dištančné vzdelávanie, ich
neuvedené údaje neskreslili všeobecný pohľad na analýzu podmienok a hodnotenia kvality
dištančného vzdelávania v Litve. Bohužiaľ niektorí respondenti vyplnili dotazník po termíne,
a preto neboli zaradené do výsledkov výskumu. Len niektoré výsledky dotazníka sú
prezentované vo výskume. Avšak autori boli vďační, že mohli uskutočniť analýzu výskumu
a mohli ju predložiť Litovskému centru pre hodnotenie kvality pre vysokoškolské vzdelávanie
spolu so správnou analýzou založenou na komentároch riadiacej strany.
Hlavné výsledky Analýzy sú analýzy podmienok dištančného vzdelávania a jej
hodnotenie kvality v Litve a piatich zahraničných krajinách (Veľká Británia, Španielsko, USA,
Nórsko a Švédsko), tak ako aj závery a odporúčania na vytvorenie systému hodnotenia kvality
dištančného vzdelávania.

Autori Analýzy vyjadrujú ich vďačnosť zamestnancom Litovského centra pre hodnotenie
kvality pre vysokoškolské vzdelávanie za poskytnuté informácie a cenné komentáre, tak ako aj
univerzitám a vysokým školám, že súhlasili s účasťou na dotazníkovom výskume.

Analýza bola uskutočnená nasledujúcou pracovnou skupinou:
 Vytautas Janilionis (Docent, Dean of the Faculty of Fundamental Sciences of Kaunas
University of Technology, Consultant at the Public Policy and Management Institute);
 Sigitas Tamulevicius (Professor, Head of the Institute of Physical Electronics of Kaunas
University of Technology, Expert at the Public Policy and Management Institute);
 Povilas Abarius (Docent, Head of the Distance Education Centre at Vilnius University,
Expert at the Public Policy and Management Institute);
 Antanas Vidziunas (Docent at the Faculty of Informatics of Vytautas Magnus University,
Expert at the Public Policy and Management Institute);
 Vitalijus Denisovas (Docent, Head of the Department of Informatics of Klaipeda
University, Expert at the Public Policy and Management Institute);
 Edita Salteniene (Project Manager at the Public Policy and Management Institute);
 Dale Luksaite (Docent at Kaunas College, Expert at the Public Policy and Management
Institute);
 Carlos Machado (VUB-SOCO-TESA, International Project Manager, Researcher, Expert
at the Public Policy and Management Institute, Spain);
 Kjell-Åke Holmberg (Lund University, Professor at the Faculty of Informatics, Expert at
the Public Policy and Management Institute, Sweden).
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1. KOMPARATÍVNA ANALÝZA PODMIENOK A KVALITY HODNOTENIA
DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA VO VEĽKEJ BRITÁNII, ŠPANIELSKU, USA,
NÓRSKU, ŠVÉDSKU A LITVE

1.1. Analýza podmienok dištančného vzdelávania
1.1.1. Miesto dištančného vzdelávania v národnom vzdelávacom systéme
Forma dištančného vzdelávania vo všetkých analyzovaných krajinách je legalizovaná
zákonmi alebo inými právnymi dokumentmi a predstavuje dôležité miesto v národnom
vzdelávacom systéme všetkých krajín. Bohužiaľ zákon o dištančnom vzdelávaní neexistuje ani
v jednej z krajín, dištančné vzdelávanie je väčšinou riadené sekundárnou legislatívou. Forma
dištančného vzdelávania je aplikovaná vo vysokoškolskom a neformálnom vzdelávaní pre
dospelých.
Popularita a perspektívnosť dištančného vzdelávania vo väčšine krajín je spojená
s vytvorením informačnej spoločnosti a zriadením ICT vo vzdelávaní. Forma dištančného
vzdelávania je len spomínaná v litovskej legislatíve, hoci vo vysokoškolských vzdelávacích
inštitúciách a ďalších školách študenti využívajú dištančné vzdelávanie a táto forma vzdelávania
sa stáva viac a viac populárnou.
Krátke opisy analyzovaných krajín sú prezentované nižšie, podrobnejšie analýzy krajín
môžete nájsť v druhej časti Analýzy.

LITVA
Rozvoj dištančného vzdelávania sa neuvádza medzi všeobecnými strategickými cieľmi
vzdelávacej politiky v Litve. Avšak vytvorenie informovanej spoločnosti a jednotnej podpory
obyvateľstva, aby používala moderné informačné technológie tak ako aj infraštruktúru prístupu
k internetu robí dištančné vzdelávanie jedným zo základných faktorov urýchľujúcich
implementáciu cieľov všeobecnej vzdelávacej politiky v Litve. Aby sa zlepšila vzdelávania
a profesionálnej kvalifikácie účastníkov pracovného trhu, dištančné vzdelávanie sa stáva jedným
z najprístupnejších spôsobov štúdia.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Začiatok dištančného vzdelávania vo Veľkej Británii sa datuje do roku 1840, ale táto
forma vzdelávania sa stala viac rozšírenou vo vysokoškolskom vzdelávaní len v roku 1969, keď
bola vo Veľkej Británii založená Otvorená Univerzita. Je to len jediná univerzita v krajine, ktorá
poskytuje len dištančné vzdelávanie. Nemá žiadne striktné požiadavky na prijatie vzhľadom na
vzdelanie prijímajúcich a je otvorená pre všetkých, čo ju robí odlišnou od iných univerzít.
Služby dištančného vzdelávania sú v súčasnosti poskytované viac než 300 rôznym inštitúciám vo
Veľkej Británii. Veľká pozornosť je venovaná poskytovaniu dištančných vzdelávacích
programov v zahraničí. Študenti zo zahraničia tvoria veľkú časť ľudí študujúcich na Otvorená
a Londýnskej Univerzite vo Veľkej Británii. Bolo vytvorené špeciálne konzorcium univerzít –
RDI.

ŠPANIELSKO
Postupne implementovaná vzdelávacia reforma a prijatý Univerzitný zákon v roku 2001
legalizovali vysokoškolské dištančné vzdelávanie počas ktorých možno dosiahnuť tituly bakalár,
magister, doktor. Tieto štúdia sú charakterizované špecifickými modulovými črtami, cieľmi
štúdia, organizáciou, pedagogickým osobným statusom, manažmentom a financiami. Sú
otvorené dve univerzity v Španielsku, ktoré poskytujú dištančné vzdelávacie služby: Národná
Univerzita Dištančného vzdelávania, ktorá je priamo podriadená Ministerstvu školstva a vedy
a je financovaná zo štátneho rozpočtu a Otvorená Univerzita v Katalánsku, ktorá je stredne veľká
súkromná univerzita. Ďalšie španielske vysokoškolské inštitúcie a akadémie organizujú tradičné
a dištančné vzdelávanie a poskytujú rôzne kvalifikačné kurzy diaľkovo.

USA
Dištančné vzdelávanie je stúpajúcou časťou amerického vzdelávania. Študijné programy
na všetkých úrovniach (bakalár, magister, doktor) sú poskytované diaľkovo. Študenti získajú
titul bez toho, aby navštevovali vysokoškolskú inštitúciu. Rrozvoj dištančných štúdií
predpokladá federálnu finančnú podporu programov pre študentov. Študenti, ktorí študujú
dištančne, tak ako aj ich kolegovia, ktorí študujú tradičným spôsobom získavajú federálnu
finančnú podporu na pokrytie študijných nákladov. Podpora je poskytnutá v súlade s Článkom
IV Vysokoškolského zákona. Podpora je poskytovaná v prípade, ak vysokoškolská inštitúcia
poskytuje nie viac než 50% programov dištančne, alebo ak nie viac než 50% študentov študuje
diaľkovo.

NÓRSKO
Štúdia v Nórsku sú tradične rozdelené na sekvenčné, vzdelávanie dospelých a priebežné.
Dištančné vzdelávanie je podporované ICT nie je legalizované vo vysokoškolských inštitúciách
v Nórsku
ako oddelená forma štúdia poskytujúca vysokoškolskú kvalifikáciu / titul.
Vysokoškolské inštitúcie zvyčajne využívajú len jednotlivé prvky dištančného vzdelávania vo
vzdelávaní dospelých a priebežnom štúdiu, ktoré pomáha zlepšiť prístupnosť vysokoškolského
vzdelávania. Avšak dištančné vzdelávanie sa dostáva do pozornosti vo vzdelávaní dospelých.
Nórsko bolo prvou európskou krajinou, ktorá prevzala zákon o diaľkovom vzdelávaní dospelých
legalizovala formu diaľkového vzdelávania vo vzdelávaní dospelých v roku 1948. V roku 1993,
Zákon o diaľkovom vzdelávaní bol integrovaný do Zákona o vzdelávaní dospelých.

ŠVÉDSKO
Niekoľko študijných programov poskytujúcich profesionálnu kvalifikáciu (chirurg,
právnik) boli schválené na národnej úrovni vo Švédsku. Ďalšie študijné programy boli schválené
na lokálnej úrovni (univerzity a vysoké školy) a žiadne rozhodnutia na národnej úrovni sa na
nich neaplikujú. Kurzy/vzdelávacie moduly sú základnou podstatou švédskeho systému
vysokoškolského vzdelávania. Príprava väčšiny z nich je iniciovaná fakultami a katedrami.
Dištančné vzdelávanie sa nechápe inak od iných foriem štúdia a dokonca nie je definované
v sylabách, že je to kurz poskytovaný diaľkovo. Preto ten istý kurz môže existovať ako fakultný

kurz aj diaľkový. Tým istým spôsobom sa môže jednotlivá univerzita/fakulta rozhodnúť, či
poskytne určitý študijný program diaľkovo. Univerzity/fakulty sú považované za iniciátorov
dištančného vzdelávania. Dištančné vzdelávanie sa zvyčajne využíva na získanie vzdelania
v riedko zaľudnených oblastiach Švédska.

1.1.2 Zákonné regulácie upravujúce dištančné vzdelávanie
Forma dištančného vzdelávania v škandinávskych krajinách je legalizovaná hlavne
právnymi dokumentmi upravujúcimi vzdelávanie dospelých. V Litve forma dištančného
vzdelávania je len spomenutá v legislatíve, ale nie je legalizovaná ako samostatná forma štúdia.
Legitimácia dištančného vzdelávania v USA, Veľkej Británii a Španielsku je spojená so
zavedením otvorených univerzít a úpravou ich činností. Neexistuje legislatíva upravujúca len
dištančné vzdelávanie v žiadnej z analyzovaných krajín. Normálne je táto forma vzdelávania
upravovaná v legislatíve vysokoškolského vzdelávania týchto krajín.

LITVA
Nie dostatočná pozornosť je venovaná oblasti dištančného vzdelávania v Litve. Hoci
niekoľko štátnych programov vzťahujúcich sa na rozvoj dištančného vzdelávania bolo
schválených, nie je jasne definovaný právny základ upravujúci dištančné vzdelávanie v Litve.
O dištančnom vzdelávaní sa priamo nehovorí vo vysokoškolskom zákone. Dištančné vzdelávanie
nie je tiež spomenuté medzi formami prvej hlavnej úrovne a sekvenčných štúdií. Pre absenciu
jasne definovanej úpravy, dištančné vzdelávacie programy nie sú zahrnuté ani do zoznamu prvej
a druhej úrovne vysokoškolských univerzitných študijných programov registrovaných v zozname
študijných a akademických programov ani v zozname integrálnych študijných programov
Jediný zákon, kde dištančné vzdelávanie je pomenované ako alternatívne neformálne diaľkové
vzdelávanie je Zákon o neformálnom vzdelávaní dospelých v Litovskej republike.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Politika vysokoškolského vzdelávania vo Veľkej Británii je formovaná Ministerstvom
vysokoškolského vzdelávania. Založenie integrovaného kontrolného systému kontroly univerzity
začalo v 1992, keď Ministerstvo vysokoškolského vzdelania založilo Radu pre financovanie
vysokoškolského vzdelania (HEFCE) pre Anglicko s pobočkami v Škótsku a Walese, ktoré
financujú a kontrolujú vysokoškolské inštitúcie. V súčasnosti je kontrola kvality
vysokoškolského vzdelávania uskutočňovaná Agentúrou pre zabezpečenie kvality vo
vysokoškolskom vzdelávaní, ktorá bola založená HEFCE v roku 1992 a nezávislými
profesionálnymi asociáciami.
Úprava legislatívy len pre dištančné vzdelávanie vo Veľkej Británii neexistuje. Hlavné
požiadavky pre zabezpečenie kvality v dištančnom vzdelávaní boli formulované v Smerniciach
pre zabezpečenie kvality v dištančnom vzdelávaní pripravené Agentúrou pre zabezpečenie
kvality v roku 1999.

Samostatné štandardy hlavných zložiek dištančného vzdelávania bolo pripravené Radou
pre kvalitu otvoreného a dištančného vzdelávania. Hoci tieto štandardy sú pre neformálny
systém, platia tak isto pre univerzity. Prísnejšia kontrola kvality sa využíva v inštitúciách na
získanie kvalifikácie v medicíne, architektúre a právnych odborníkov. Preto bola založená
špeciálna štátna inštitúcia pre kontrolu praktickej profesionálnej expertízy.

ŠPANIELSKO
Ministerstvo Vzdelávania a vedy Španielska tvorí vzdelávaciu politiku, koordinuje
aktivity štátnych vysokoškolských inštitúcií a finančne podporuje vedecké hodnosti a tituly.
Všetky vysokoškolské inštitúcie v Španielsku sú podriadené Rade univerzít. V roku 1972 bola
založená Národná univerzita dištančného vzdelávania (UNED) podľa špeciálneho uznesenia
Španielskej vlády. Základný zákon o všeobecnej štruktúre a organizácii vzdelávacieho systému
bol prijatý v roku 1990 upravujúc aktivity inštitúcií poskytujúcich tradičné aj dištančné
vzdelávanie. Aktivity UNED sú regulované Univerzitnými zákonmi (2001) , Národná
univerzita dištančného vzdelávania má právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie formou
dištančného vzdelávania vo všetkých regiónoch Španielska, dištančné vzdelávacie programy sú
uznané na národnej aj na medzinárodnej úrovni, kvalifikácie sú rovnocenne finančne
podporované v rámci univerzít. Zákon formuluje špeciálnu dohodu medzi centrami dištančného
vzdelávania a regionálnymi spoločnosťami alebo súkromnými a štátnymi podnikmi a definuje
požiadavky pre kvalifikáciu pedagogického personálu tak ako aj legalizuje štatút tútora.
Otvorená univerzita Katalánie je riadená univerzitným štatútom a samostatnými zákonmi pre
vzdelanie regionálnej vlády.

USA
Zákon o vysokoškolskom vzdelávaní v USA povoľuje akreditovaným agentúram
hodnotiť programy dištančného vzdelávania bez aplikovania špeciálnych hodnotiacich
štandardov. Federálna politika a legislatíva stanovuje poskytnutie programov dištančného
vzdelávania len v štyroch oblastiach: podpora študenta, handicapovaní ľudia, duševné
vlastníctvo a medzinárodný obchod. V roku 1992 Kongres hovorí o možnosti dištančného
vzdelávania zabezpečiť kvalitu vzdelávania a vyjadril znepokojenie nad nedostatočným počtom
domácich lektorov v dištančnom vzdelávaní tak ako aj možné neospravedlniteľné využitie
federálnych zdrojov, stanovené Vysokoškolským zákonom s niekoľkými dotáciami, ktoré
limitujú federálnu finančnú pomoc pre študentov študujúcich programy dištančného vzdelávania
(50% regulácia, 12–hodinová regulácia). Po dlhotrvajúcich diskusiách a experimentoch dotácie
podľa Vysokoškolského zákona boli pripravené znovu. Dotácie sú eliminované obmedzeniami
pre udeľovanie federálnej finančnej pomoci pre študentov dištančného vzdelávania.

NÓRSKO
Ministerstvo školstva a výskumu Nórska je zodpovedné za rozvoj politiky
vysokoškolského vzdelávania (tak ako aj dištančného vzdelávania) v Nórsku. V roku 2003 bola
založená Nórska agentúra pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní (NOKUT) implementujúca
dotácie Univerzitného zákona tak ako aj Zákona o súkromnom vysokoškolskom vzdelávaní.
Hlavnými funkciami NOKUT bolo hodnotiť a akreditovať kvalitu vysokoškolských inštitúcií. Po

integrácii Zákona o diaľkovom vzdelávaní a Zákona o vzdelávaní dospelých v roku 1993,
funkcia zabezpečenia kvality akreditovanej inštitúcie dištančného vzdelávania bola určená pre
samotnú inštitúciu.

ŠVÉDSKO
Ministerstvo školstva, vedy a kultúry Švédska je zodpovedné za rozvoj politiky
vysokoškolského vzdelávania (tak ako aj dištančného vzdelávania) vo Švédsku. Právne zákony
upravujúce dištančné vzdelávanie vo vysokoškolskom vzdelávaní sú aplikované len pre Švédsku
Net univerzitu agentúru, ktorá bola zriadená, aby poskytovala dištančné vzdelávanie. Táto
agentúra pracuje v úzkej spolupráci a dialógu so švédskymi univerzitami a vysokými školami,
aby zlepšila nástroje učenia, prehĺbila vedomosti a rozširovala nové skúsenosti. Homepage Net
univerzity prezentuje informácie o kurzoch a programoch dištančného vzdelávania
poskytovaných vo Švédsku.

1.1.3. Infraštruktúra dištančného vzdelávania
Krajiny vyberali rôzne stratégie pri tvorbe infraštruktúry vysokoškolského dištančného
vzdelávania. Kým niektoré štáty podporili založenie otvorených univerzít (Veľká Británia,
Španielsko), škandinávske krajiny si vybrali odlišnú vývojovú stratégiu infraštruktúry
dištančného vzdelávania. V Škandinávii len niektoré prvky dištančného vzdelávania sú použité
v tradičnom vysokoškolskom vzdelávaní. Forma dištančného vzdelávania sa oveľa častejšie
využíva vo vzdelávaní dospelých vo všetkých krajinách.

LITVA
Sieť litovského dištančného vzdelávania (LieDM) je infraštruktúra dištančného
vzdelávania v Litve poskytujúca možnosti pre univerzity, vysoké školy, profesijné vysoké školy
a ďalšie vzdelávacie inštitúcie poskytujúce služby dištančného vzdelávania. Počas
implementácie projektu LieDm, bola rozvinutá sieť videokonferencií, ktoré vytvorili priaznivé
podmienky pre rozvoj systému všeobecnej podpory vzdelávania v najväčších litovských
mestách, kde počet univerzít a vysokých škôl tak ako aj žiakov a učiteľov je vyšší. Sieť LieDm
pozostáva z 24 centier dištančného vzdelávania / 14 z nich vo vysokoškolských inštitúciách /
Diaľkové triedy môžu byť spojené s hocijakou litovskou inštitúciou alebo zahraničnou
inštitúciou cez internet alebo ISDN spojenie.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Nasledujúce univerzity a asociácie vzdelávacích inštitúcií sa starajú o zabezpečenie
a akreditáciu programov dištančného vzdelávania: ABCC, RDI. ALT, SALT, CETIS a ďalšie
vedecké výskumné centrá sa starajú o implementáciu ICT a nových vzdelávacích technológii.

Aby sa vytvorili lepšie podmienky pre využitie ICT v procese vzdelávania, bola vytvorená
Národná sieť pre vzdelávanie. Funkčnosť siete je kontrolovaná Britskou agentúrou pre
vzdelávacie komunikácie a technológie, univerzity využívajú ich vlastný internet a intranetové
nástroje pre implementáciu ITC. Tiež zaviedli ich vlastné podporné siete dištančného
vzdelávania. Takéto siete boli vytvorené Otvorenou univerzitou, Londýnskou univerzitou
a inými univerzitami.

ŠPANIELSKO
Španielske otvorené univerzity a niekoľko ďalších vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich
dištančné vzdelávanie zaviedli siete lokálne založených študijných centier, ktoré sú časťami
akademickej štruktúry týchto inštitúcií. Napríklad 60 študijných centier v Španielsku a 15
študijných centier v zahraničí patriacich k UNED. Študijné centrá organizujú dištančné
vzdelávanie a poskytujú plný rozsah podpory učiteľom a študentom. Tiež organizujú
videokonferencie a vzdelávacie TV programy, ktoré sa vysielajú na národnej televízii.
Špeciálne jednotky UNED – Inštitút dištančného vzdelávania, Centrum pre design a výrobu
tlačených materiálov, Centrum pre design a výrobu audiovizuálnych materiálov – vytvárajú
metodológiu dištančného vzdelávania a nové vzdelávacie technológie.

USA
V USA je 3 700 vysokoškolských inštitúcií (vysoké školy, inštitúty, univerzity), 74 z nich
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie formou dištančného vzdelávania. V krajine je tiež veľa
neformálnych poskytovateľov vzdelania. Infraštruktúra USA zahrňuje mnoho sietí dištančného
vzdelávania, asociácií, konzorciá, verejné organizácie, agentúry hodnotiace kvalitu, atď.
Neexistujú oficiálne štatistické údaje o takomto počte organizácií.

NÓRSKO
Hlavným cieľom Nórskej otvorenej univerzity, zriadenej Ministerstvom školstva
a výskumu je presadzovať celoživotné vzdelávanie tak ako aj rozvoj flexibilného vzdelávania
podporovaného ITC vo vysokoškolských inštitúciách financovaním projektov, ktoré spĺňajú
kritériá a sú implementované v oblastiach, ktoré schvaľuje ministerstvo.
Nórske sieťová univerzita spája 6 vysokoškolských zariadení a hľadá spoločné
kompetencie a skúsenosti pri tvorení projektov dištančného vzdelávania a študijných programov
na internete. V súčasnosti je 15 akreditovaných neštátnych dištančných vzdelávacích inštitúcií
v Nórsku. V roku 1968 bola založená Nórska asociácia pre dištančné vzdelávanie. Cieľom
asociácie bolo propagovať rozvoj dištančného vzdelávania, vytvárať smernice pre zabezpečenie
kvality v dištančnom vzdelávaní, hodnotiť kurzy dištančného vzdelávania a zúčastňovať sa na
medzinárodných aktivitách krajiny.

ŠVÉDSKO
Švédska sieťová univerzita, založená v roku 2002 spája 35 vysokoškolských zariadení
(85% zo všetkých vysokoškolských inštitúcií). Ich databáza ponúka 2600 modulov/ kurzov
dištančného vzdelávania a okolo 100 študijných programov. Okolo 20% švédskych študentov za
rok (celkový počet študentov je 385 000) študuje dištančne alebo polovica dištančne.
Funkcie Švédskej sieťovej univerzity sú nasledujúce: propagácia a informovanie
o moduloch/kurzoch dištančného vzdelávania, administrácia Švédskej sieťovej univerzity
a koordinácie jej aktivít, poskytovanie podpory pre prípravu kurzov dištančného vzdelávania
a vytváranie internetových nástrojov.

1.1.4. Modely a technológie využívané v dištančnom vzdelávaní
Modely využívané v dištančnom vzdelávaní sú opísané v Analýze podľa spôsobu ako sú
štúdia organizované. Preto môžeme rozlíšiť 3 modely dištančného vzdelávania (podľa USA
modelu):


Synchrónne (dištančné vzdelávanie je poskytované v reálnom čase);



Asynchrónne (nezávislé vzdelávanie využívajúce podporný systém inštitúcie);



Zmiešaný (asynchrónne vzdelávanie s prísne obmedzeným počtom kontaktných hodín
v triede).

Počas analyzovania zabezpečenia dištančného vzdelávania v 6 krajinách, všeobecné
tendencie vo vyberaní modelov dištančného vzdelávania boli spozorované. Všetky tri modely
boli využité pri organizácií dištančného vzdelávania, avšak zmiešaný model dištančného
vzdelávania bol považovaný za najviac praktizovaný.

Technológie
Rôznorodosť technológií dištančného vzdelávania je typická pre tie krajiny, kde boli
zavedené otvorené univerzity. A to v USA, Veľkej Británii a Španielsku. Škandinávske krajiny,
ktoré kombinujú prvky dištančného vzdelávania s prvkami tradičného vzdelávania, využívajú
hlavne virtuálne vzdelávacie prostredie. Najpopulárnejšími technológiami v Litve sú
videokonferencia a virtuálne vzdelávacie prostredie.

LITVA
Litovské vysokoškolské zariadenia využívajú obidva synchrónne a asynchrónne nástroje
dištančného vzdelávania. Web stránky, videokonferencie a virtuálne vzdelávacie prostredie sa
používajú najčastejšie. Okolo 87% všetkých LieDm kurzov dištančného vzdelávania sú zahrnuté
do VLE. Virtuálne vzdelávacie prostredie, LearningSpace, FirstClass a Moodle sú menej bežné
než WebCT, ale stále používané v dištančnom vzdelávaní.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Otvorená univerzita má najväčšie skúsenosti v synchronizovanom vzdelávaní používajúc
také nástroje ako je televízia a internet. Videokonferencia cez počítačové je viac používaná
v systéme neformálneho a priebežnom vzdelávaní. Napríklad založenie siete RATIO so
zariadením pre videokonferenciu bolo financované z fondov EU. Plymouth univerzita tak ako aj
ďalšie univerzity vytvárajú podobnú sieť pre účel priebežného vzdelávania. Korporácia BBC
pripravuje vzdelávacie televízne a rádiové programy pre neformálne vzdelávanie.

ŠPANIELSKO
Otvorené univerzity UNED a UOC podporujú metodológiu dištančného vzdelávania
modernými informačnými a telekomunikačnými technológiami a používajú synchrónne aj
asynchrónne nástroje dištančného vzdelávania. UNED a UOC využívajú videokonferenciu, ktorá
je považovaná za efektívny vyučovací nástroj vďaka širokej sieti študijných centier, špecifických
prirodzených podmienok a vrodenej komunikatívnosti občanov. Ďalšie technológie využívané
v dištančnom vzdelávaní sú nasledujúce: univerzitné internetové portály (organizácia
seminárov), interaktívne vzdelávacie programy (vyučovanie jazykov a iných predmetov),
encyklopédie, slovníky, filmové knižnice, virtuálne vyučovacie prostredie (WebCT a iné), satelit
a nové generácie UTS a WAP technológií.

USA
USA sú charakterizované širokou škálou modelov dištančného vzdelávania a používaním
takmer všetkých známych organizácií dištančného vzdelávania a provizných technológií. Internet
je využívaní hlavne počas poskytovania kurzov dištančného vzdelávania v USA vo
vysokoškolskom vzdelávaní. 90% inštitúcií poskytuje asynchrónne kurzy cez internet, 51%
využíva duplex audio a video spojenie, 43% poskytuje synchrónne kurzy cez internet a 41%
využíva polovičné duplex živé video vysielanie.

NÓRSKO
Virtuálne vyučovacie prostredie sa stáva populárnym v nórskych vysokoškolských
vzdelávacích inštitúciách. Virtuálne vyučovacie prostredie ClassFronter, ktoré bolo vytvorené
Nórmi, je považované za dominantné. Niektoré vysokoškolské inštitúcie využívajú štandardné
komerčné systémy a niektoré si vytvorili svoje vlastné systémy. Niektoré univerzity využívajú
niekoľko virtuálnych vyučovacích prostredí. Počas implementácie medzinárodných projektov sú
špeciálne prednášky vysielané cez videokonferenciu.

ŠVÉDSKO
Univerzity vo Švédsku sa sami rozhodli ako využívať platformu systému vyučovacieho
manažmentu a systému „zdieľania pracovného priestoru“. Na základe iniciatívy Švédskej NET
Univerzitnej Agentúry osvojenie centrálneho systému vyučovacieho manažmentu bolo

naplánované na tento rok. Systémy videokonferencií sú tiež dostupné na univerzitách a vysokých
školách. Avšak hlavná pozornosť vo Švédsku je venovaná kurzom poskytujúcich cez internet.

1.1.5. Štatistické údaje dištančného vzdelávania
Absolútnym vodcom v oblasti dištančného vzdelávania je USA, kým Veľká Británia má
prvenstvo v Európe. Podľa štatistických údajov prezentovaných dole, vysokoškolské dištančné
vzdelávanie v škandinávskych krajinách nie je tak sofistikované, avšak krajiny sú
charakterizované hlbokými a starými tradíciami vo vzdelávaní a nesmrteľnými myšlienkami
N.F.S.Grundtvig. Dištančné vzdelávanie je považované za najlepší prostriedok pre rozvoj
vzdelávania dospelých a zlepšenia jej dostupnosti. Preto rozvoj dištančného vzdelávania
v Škandinávii sa uskutočňuje v sektore vzdelávania dospelých.

LITVA
Podľa údajov v dotazníku uskutočneného počas vypracovania Analýzy, v decembri 2005
programy a moduly dištančného vzdelávania boli pripravené 53,3% štátnych univerzít a 60%
štátnych vysokých škôl. Moduly dištančného vzdelávania boli poskytnuté 10 z 15 / 66,6% /
štátnych univerzít a 9 z 15 štátnych vysokých škôl / 53,3% /. V nasledujúcich 3 rokoch o 6 viac
štátnych univerzít a 7 viac štátnych vysokých škôl naplánovali vytvoriť a poskytnúť moduly
a programy dištančného vzdelávania. 3 vysokoškolské zariadenia z 10 neštátnych
vysokoškolských zariadení, ktoré sa zúčastnili výskumu pripravovali a poskytovali moduly
dištančného vzdelávania a 4 zariadenia plánovali začať tvoriť a zabezpečovať moduly
dištančného vzdelávania v nasledujúcich 3 rokov. V roku 2005 21 vysokoškolských inštitúcií (10
štátnych univerzít, 8 štátnych vysokých škôl a 3 neštátne vysokoškolské zariadenia) poskytli 642
modulov dištančného vzdelávania.
Tri štvrtiny - 476 (74,1 %) z modulov dištančného vzdelávania bolo poskytnutých
štátnymi univerzitami, 148 (23,1 %) štátnymi vysokými školami a len 18 (2,8 %) - neštátnymi
vysokoškolskými zariadeniami. Väčšina modulov dištančného vzdelávania bola poskytnutá
v oblastiach sociálnych vied - 245 (3,8 %) a technológií – 174 (27,1 %). Štátne univerzity
poskytli v priemere 47,6 modulov dištančného vzdelávania, štátne vysoké školy – 18,5 jednotiek
a neštátne vysoké školy okolo 12 vzdelávacích modulov. Programy dištančného vzdelávania
v rokoch 2004 – 2005 boli poskytnuté len štátnymi univerzitami. Poskytli 10 programov
dištančného vzdelávania, ktoré pripravili 697 študentov. Vo vysokoškolských univerzitách, ktoré
poskytli moduly dištančného vzdelávania v rokoch 2004 – 2005, aspoň jeden modul dištančného
vzdelávania bol precvičený 19 156 študentmi (89,63 %), v nich boli študenti štátnych univerzít,
8,68 % študentov zo štátnych vysokých škôl a 1,69 % študentov z neštátnych vysokoškolských
zariadení.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Podľa štatistických údajov prezentovaných Štatistickou agentúrou pre vysokoškolské
vzdelávanie v školskom roku 2003 – 2004, 159.6 tisíc študentov z celkového počtu UK
študentov (539 900) si vybralo dištančné štúdia. Percento študentov, ktorí si vyberú túto formu
štúdia závisí od charakteru študijných programov. Napríklad čiastočné štúdia na dosiahnutie

prvého titulu si vyberá len 11 % študentov a jednoduchšie priebežné štúdia a kvalifikačné
programy sú vyberané dokonca 60 % študentov. Čiastočné štúdia sú uskutočňované 20%
zahraničnými študentmi, ktorí tvoria 17 % celkového počtu študentov.
Nedávne štatistické údaje ukázali, že počet študentov dištančného vzdelávania, ktorí si
vybrali program na dosiahnutie prvého titulu sa takmer nezmenilo:
roky 2001 – 2002

- 28 100 študentov (10,5 % zo všetkých študentov);

rok 2003

- 29 300 študentov (10,7 % zo všetkých študentov);

rok 2004

- 29 200 študentov (10,4 % zo všetkých študentov).

V súčasnosti počet študentov vyberajúcich si rozličné dištančné kvalifikačné zlepšenia
a neformálne vzdelávacie programy vo vysokoškolských zariadenia stúpa každoročne o 10%.
Dopyt po dištančnom vzdelávaní medzi zahraničnými študentmi je jasne dokázateľnými
skúsenosťami z Otvorenej univerzity. Viac než 2 milióny študentov zo 40 krajín študovalo na
univerzite, avšak len 200 000 z nich (okolo 10 %) dosiahlo programy prvého titulu (bakalár).
Služby dištančného vzdelávania sú tiež poskytované univerzitným konzorciom RDI, kde je
registrovaných 3 000 nových študentov každoročne. Štatistické údaje publikované
Medzinárodným centrom pre dištančné vzdelávanie odhaľujú rozsah ponúk dištančného
vzdelávania vo Veľkej Británii. Viac než 5 000 programov dištančného vzdelávania, ktoré sú
poskytované viac než 300 inštitúciami, sú registrované v jeho databáze.

ŠPANIELSKO
Podľa údajov Národného štatistického inštitútu 63 programov dištančného vzdelávania
bolo poskytnutých v roku 2004. V rokoch 2004 – 2005: 176 247 (7% z celkového počtu
študentov ) študovalo na otvorených univerzitách. V rokoch 2004 – 2005 v porovnaní s rokmi
2003 – 2004 počet UNED študentov vzrástol o 2,28 % a počet UOC študentov o 17,9 %.
Vzrastajúci počet ľudí študujúcich diaľkovo ukazuje rastúci dopyt a záujem o dištančné
vzdelávanie.

USA
Posledná štatistická správa o podmienkach dištančného vzdelávania na vysokých školách
USA boli publikované Národným centrom pre štatistiku vzdelania v roku 2003. Údaje
o výskume podmienok dištančného vzdelávania v USA v rokoch 2000 – 2001 boli prezentované
v správe. V rokoch 2000 – 2001: 90 % z USA štátnych dvojročných, 89 % štvorročných, 16 %
súkromných dvojročných a 40 % súkromných štvorročných vysokoškolských inštitúcií (dotujúce
vysokoškolské tituly - bakalár, magister, doktor, prvý profesionál) poskytli dištančné vzdelávacie
kurzy. Okolo 74 % alebo 2 740 z 3 700 vysokoškolských inštitúcií (vysoké a vyššie školy)
poskytli 118 100 rozličných dištančných vzdelávacích kurzov. V rokoch 2000 – 2001: 287 600
študentov bolo registrovaných v kurzoch. Celkový počet študentov v rokoch 2000 – 2001
dosiahol počet 15,6 milióna, 18,4 % zo študentov US vysokoškolských inštitúcií absolvuje aspoň
jeden dištančný vzdelávací kurz.

NÓRSKO
Podľa údajov Výskumného štatistického oddelenia celkový počet vysokoškolských
študentov v Nórsku v roku 2004 bol 209 900. 21 708 študentov študovalo v inštitúciách
dištančného vzdelávania, 4 256 z nich 2,03 % konali formálne vysokoškolské skúšky na
univerzitách a vysokých školách.
Tendencie v rokoch 2002 – 2004 ukazujú nárast počtu študentov dištančného vzdelávania, ktorí
konali formálne vysokoškolské skúšky:
rok 2003 – 5 700 študentov (2,73 % zo všetkých študentov);
rok 2003 – 4 739 študentov (2,26 % zo všetkých študentov);
rok 2004 – 4 256 študentov (2,03 % zo všetkých študentov).

ŠVÉDSKO
V roku 2005 Švédska NET univerzitná agentúra publikovala správu o dištančnom
vzdelávaní vo Švédsku. V správe bolo uvedené, že 35 univerzít a vysokých škôl poskytli
dištančné vzdelávanie. V roku 2004 bolo 2 628 modulov dištančného vzdelávania poskytnutých
vo vyššie uvedených univerzitách. Časť týchto vzdelávacích modulov urobila 102 študijných
programov (každý 60 ECTS kreditov).

1.2. Hodnotiaci systém kvality v dištančnom vzdelávaní
1.2.1. Hodnotiaci systém kvality v tradičnom a dištančnom vzdelávaní
Všetky krajiny majú agentúry hodnotiace kvalitu vysokoškolského vzdelávania schválené
štátom, ktoré uskutočňujú hodnotenie kvality a akreditačné funkcie vzdelávacích inštitúcií.
Externé hodnotenie kvality dištančného vzdelávania v škandinávskych krajinách nie je oddelené
od hodnotenia kvality tradičného vzdelávania. Špeciálne hodnotiace kritéria pre dištančné
vzdelávanie existujú v krajinách, ktoré majú otvorené univerzity (USA, Veľká Británia,
Španielsko).
Počet akreditačných agentúr:
Litva – 1, Veľká Británia – 10, Španielsko – 8, USA – 80, Nórsko – 1, Švédsko – 1.

LITVA
V roku1995 Ministerstvo školstva a vedy Litovskej republiky zriadilo Litovské centrum
pre hodnotenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní. Centrum organizuje expertné hodnotenie
výskumu a rozvoju a pedagogickým aktivitám výskumných a pedagogickým inštitúciám tak ako

aj kvalifikáciám týkajúcich sa vysokoškolského vzdelania, tiež poskytuje informácie o otázkach
súvisiacich s rozpoznávaním týchto kvalifikácií.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Od roku 1992 aktivity všetkých vysokoškolských inštitúcií boli financované
a kontrolované HEFCE a jej pobočkami v Škótsku a Walese. Všetky procesy kontroly kvality
vysokoškolského vzdelania (vrátane dištančného vzdelávania) boli riadené nezávislou Agentúrou
na zabezpečenie kvality (QAA) pre vysokoškolské vzdelávanie založenou výborom. V roku
1968 bol založený Výbor pre kvalitu otvoreného a dištančného vzdelávania. Zabezpečuje tvorbu
a akreditáciu neformálnych štandardov kvality dištančného vzdelávania. Požiadavky na kvalitu
modulov a programov dištančného vzdelávania sú tiež opísané v akreditačných usmerneniach
pripravenými univerzitami.

ŠPANIELSKO
Akreditácia inštitúcií dištančného vzdelávania a externé hodnotenie programov
dištančného vzdelávania je uskutočňované Národnou agentúrou pre hodnotenie kvality
a akreditáciu (ANECA) založenou španielskou vládou v roku 2002 a siedmimi národnými
agentúrami pre hodnotenie kvality vzdelávania, ktoré patria samosprávam autonómnym
regiónom.

USA
Kvalita programov dištančného vzdelávania a inštitúcií v USA sú hodnotené akreditačnými
agentúrami, ktoré sú uznávané USDE alebo mimovládnou organizáciou CHEA alebo oboma.
Štandardy hodnotenia kvality týchto dvoch inštitúcií sa líšia.


Prednosť pred uznávaním agentúr a výborov hodnotiacich kvalitu, USDE kontroluje, či
dosiahli hlavný cieľ – uistiť sa, že podporné fondy pre federálnych študentov sú
používané len pre sponzorovanie vysoko kvalitných kurzov a programov. Podľa USDE
hodnotenie kvality je založené na 10 štandardov, ktoré zdôrazňujú požiadavky pre
konkurentov, vstupný poriadok, finančný stav inštitúcie, kvalita administrácie atď.



Hlavným cieľom evaluácie akreditačných agentúr a komisií uznávaným CHEA je
zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a výsledkov tak ako aj uistenie o priebežnom
zlepšovaní kurzov, programov a kvalifikácií. Podľa CHEA hodnotenie kvality vzdelania
je založené na 5 štandardov.

NÓRSKO
Po zriadení Nórskej agentúry pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní (NOKUT) v roku
2002 sa stala zodpovednou za hodnotenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní na národnej

úrovni. NOKUT je zodpovedná za hodnotenie
systémov zabezpečenia kvality vo
vysokoškolskom vzdelávaní a za akreditáciu študijných programov a inštitúcií. Jej aktivity sú
regulované legislatívou Ministerstva školstva a vedy Nórska. Neboli zavedené špeciálne kritériá
pre hodnotenie dištačného vzdelávania.

ŠVÉDSKO
Národná agentúra pre vysokoškolské vzdelávanie reguluje hodnotenie kvality
vysokoškolského vzdelávania, dohliada na vysokoškolské inštitúcie, skúma a analyzuje systém
vysokoškolského vzdelávania, hodnotí kvalifikácie získané v zahraničí, sponzoruje inovácie
v oblasti vzdelávania, poskytuje informácie o vysokoškolskom vzdelávaní, odporúčajú prijatie
študentov do vysokoškolských inštitúcií. Hodnotenie vysokoškolských inštitúcií je
uskutočňované podľa tradičného modelu. Nie sú zavedené žiadne špeciálne kritéria pre
hodnotenie dištančného vzdelávania. Počas uskutočnenia sebaanalýzy, inštitúcia/fakulta/katedra
by mala odhaliť príležitosti dištančného vzdelávania a spolu s inými formami zabezpečenia by
mali analyzovať učebné metodológie a formy skúšania.

1.2.2. Účel hodnotenia
Počas analýzy prístupov hodnotenia kvality vzdelávania, boli odhalené 2 hodnotiace
kritéria, hodnotenie výsledkov získaných počas vzdelávacieho procesu alebo hodnotenie kvality
vzdelávacieho procesu samotného. V obidvoch prípadoch je kvalita hodnotená rozličnými
metódami, evaluácia, audit, certifikácia a akreditácia atď.
Externé hodnotenie kvality v zahraničí je analyzované v 2 typoch – hodnotenie
programov štúdia a hodnotenie vysokoškolských inštitúcií. Hodnotenie inštitúcií bolo
uskutočňované, aby sa dosiahli nasledujúce ciele: uistiť, že aktivita inštitúcií je transparentná
a napĺňa potreby krajiny a študentov. Externé hodnotenie programov dištančného vzdelávania
a inštitúcii sa veľmi nelíši od hodnotenia tradičného vzdelávania. Postupy hodnotenia kvality pre
dištančné vzdelávanie dodatočne zahŕňajú technológie poskytnutia študijných programov.
Zabezpečenie kvality dištančného vzdelávania a interné hodnotenie kvality (postupy
sebaanalýzy, zabezpečenie kvality nových študijných programov, neustála obnova systému
zabezpečenia kvality, atď.) je uskutočňované samotnými vysokoškolskými inštitúciami.
Používajú sa rôzne prostriedky na interné zabezpečenie kvality a hodnotenie: dotazníky,
smernice, súbor pravidiel atď.
Požiadavky na kvalitu dištančného vzdelávania vo všetkých analyzovaných krajinách
spĺňajú požiadavky kvality tradičného vzdelávania. Za účelom ilustrovania hodnotiacich cieľov
a kritérií, uvádzame príklad Veľkej Británii dole, ktorá je považovaná za krajinu s typickými
a najlepšie odhaľujúcimi skúsenosťami spomedzi krajín.

VEĽKÁ BRITÁNIA
Smernice QAA prezentujú nasledujúce ciele hodnotenia kvality dištančného vzdelávania:
1. Korešpondovanie programov dištančného
a štandardami tradičného vzdelávania.

vzdelávania

s akademickými

cieľmi

2. Zabezpečenie korešpondencie podmienok akademických vzdelávacích štandardov
v dištančnom vzdelávaní, ktoré dovoľujú dosiahnuť súbor cieľov.
3. Zlepšenie finančnej podpory dištančného vzdelávania a poskytnutia informácií o vývoji
vzdelávania.
QAA vzdelávacie kritéria hodnotenia kvality sú neustále zlepšované. Určenie špeciálnych
požiadaviek pre dištančné vzdelávanie, zdôrazňuje sa, že kvalita vyučovania a odovzdané
vedomosti a zručnosti by mali byť na tej istej úrovni ako tradičné vzdelávanie. Špecifické úlohy
sú len tie, ktoré súvisia s organizáciou a administráciou systému dištančného vzdelávania,
prípravy učebných materiálov, podpory študentov a vzdelávacím kontrolným prostriedkom.

1.2.3. Hodnotenie kvality na úrovni modulu dištančného vzdelávania
Analyzovaním skúseností v jednotlivých krajinách v zabezpečení a hodnotení kvality na
úrovni modulu dištančného vzdelávania a záver je, že nie sú podstatné rozdiely medzi krajinami.
V tomto prípade je Veľká Británia je príkladom ako typické a najlepšie zhrnutie skúseností
z ostatných krajín. Smernice QAA o zabezpečení kvality dištančného vzdelávania odhaľujú
pozitívne skúsenosti z ostatných krajín. Smernice poskytujú inštrukcie o zabezpečení kvality
dištančného vzdelávania na nasledujúcich etapách procesu dištančného vzdelávania:


Organizácia vývoja dištančného vzdelávania



Návrh programu dištančného vzdelávania



Zabezpečenie a administrácia programu dištančného vzdelávania



Systém podpory študenta



Komunikácia so študentmi a zabezpečenie informácií



Hodnotenie zručností a vedomostí študentov

Aby sme mohli hodnotiť kvalitu modulu dištančného vzdelávania, je potrebné pripraviť si
modul účinnej výskumnej stratégie, robiť výskum modulu účinne, zbierať a analyzovať údaje.
Balík učebných nástrojov by mal zahŕňať obsah vzdelávacieho programu, kontakt, výpočet
kalendára termínov, príručka pre samoštúdium, učebné materiály a prístup k zdrojom informácií
(knihy, počítačové média, audio a video kazety, zdroje informácií na internete atď.).

Špecifiká hodnotenia kvality modulu dištančného vzdelávania:


Výskum didaktickej účinnosti učebných nástrojov je uskutočňovaný v experimentálnej
skupine



Stratégia výskumu účinnosti modulu je naplánovaná



Korešpondovanie vzdelávacích
a pohľadom zo strany študentov



Prístup študentov k vzdelávacím technológiám – výhody a nevýhody



Komunikácia – komunikačná atmosféra v skupine, učiteľov / tútorov / vstup,
administrácia, kvalitatívne a kvantitatívne komunikačné aspekty, vhodnosť učebných
metód a komunikačné prostriedky, efektívne využitie času počas hodín



Evaluácia účinnosti zadania



Hodnotenie systému podpory študenta – adekvátnosť služieb, doručenie podpory

cieľov

a nástrojov

s individuálnymi

potrebami

Úplné požiadavky pre zabezpečenie kvality samostatných modulov dištančného vzdelávania,
ktoré opisujú črty podpory dištančného vzdelávania a učebných materiálov sú tiež poskytnuté
v pravidlách externej akreditácie univerzít a asociácií dištančného vzdelávania Veľkej Británie
tak ako aj v štandardoch ODLQC. Materiál využívaný v dištančnom vzdelávaní by mal
vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:


Množstvo materiálov by malo byť dostatočné na dosiahnutie súborov cieľov modulu



Je povinné počítať s potrebami, vedomosťami a skúsenosťami cieľovej skupiny



Je povinné posudzovať učebné materiály a zaistiť ich doplnenie, mali by zostať
aktualizované (bez neaktuálnych informácií a prístupov)



Učebné materiály sú vytvárané pre prísne definovaný študijný podporný modul, berúc do
úvahy možnosti podpory



Sebakontrola a študijné podporné nástroje sú integrované do modulového materiálu



Modulový materiál je štrukturovaný, aby podporil samostatné štúdium a rozvoj zručností



Technológie sú využité vtedy, keď sú potrebné na splnenie potrieb študentov alebo na
dosiahnutie cieľov vzdelávacieho programu



Uprednostniť využitie modulového materiálu, je povinné uskutočniť dôkladnú kontrolu
kvality

Len vhodnosť modulov dištančného vzdelávania je akreditovaná ODLQC a asociáciami
dištančného vzdelávania t.j. vhodnosť modulov pre požiadavky metodológie dištančného
vzdelávania. Obsah modulov by mali schváliť externí experti príslušného zamerania, alebo by
mal byť modul akreditovaný univerzitou podobného profilu. Akreditovaný modul je potrebné
predložiť ODLQC vo výročnej správe v schválenej forme a mal by byť akreditovaný ešte raz.
Opakovaná akreditácia je uskutočňovaná na žiadosť ODLQC, ale nie menej než raz za 3 roky.
Preto by ODLQC by mala informovať o všetkých zmenách akreditačného podporného systému
vzdelávacieho modulu. ODLQC pripravilo 9 úplných štandardov pre samostatné vzdelávacie
etapy dištančného vzdelávacieho modulu.

1.2.4. Hodnotenie kvality programovej úrovne dištančného vzdelávania
Analýza všetkých vybraných krajín ukazuje, že požiadavky na zabezpečenie kvality
programov dištančného vzdelávania tak ako aj ich hodnotenie sa veľmi nelíši od tradičných
štúdií. USA, Veľkú Britániu a Španielsko môžeme považovať za typické príklady. Aby sme sa
vyhli duplicite informácií, Španielsko bolo vybrané pre zhrnutie informácií získaných počas
analýzy. Španielsko je menej spomínané vo svetových informačných zdrojoch než USA alebo
Veľká Británia kvôli prístupnosti k informáciám (jazyková bariéra). Napriek tomu sa hodnotenie
kvality programovej úrovne dištančného vzdelávania v Španielsku veľmi nelíši od vyššie
uvedených krajín. Hodnotenie kvality programov dištančného vzdelávania v Španielsku
pozostáva z troch fáz počas ktorých sú analyzované výhody a nevýhody programov dištančného
vzdelávania.

Nasledujúce fázy sú:


Interné hodnotenie programu – sebaanalýza



Externé hodnotenie programu



Príprava záverečnej správy externého hodnotenia

Počas akreditácie programov dištančného vzdelávania ANECA a ďalšie agentúry berú do
úvahy nasledujúce kritériá: študijný program, ľudské zdroje, materiálne zdroje, vzdelávacie
úspechy študentov. Počas sebaanalýzy a externého hodnotenia je využitých niekoľko indikátorov
pre každé kritérium vyššie spomenuté. Rôzne indikátory sú hodnotené podľa charakteru vplyvu:
a) opis situácie,
b) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie,
c) výhody,
d) nevýhody,
e) nástroje zlepšenia.

Jeden z najdôležitejších faktorov odlišujúcich dištančné vzdelávanie od tradičného
vzdelávania a vymedzenie kvality programov dištančného vzdelávania je vytvorenie efektívneho
študentského podporného systému. V tomto prípade, príklad Veľkej Británie môžeme považovať
za najtypickejší najsúhrnnejší v skúsenostiach zo spomínaných krajín. Prostriedky podpory
študenta sú presne opísané v ODLQC štandarde „Podpora študenta“. Tento štandard zdôrazňuje,
že samostatné štúdium v dištančnom vzdelávaní by malo byť povzbudzujúce a študijné materiály
prezentované študentom by mali byť presne definované poradie. Okrem toho všetci študenti by
mali mať tútora. Ak poskytovanie vzdelávacích programov je založené na technológiách,
zamestnanci zodpovední za poskytovanie programu by si mali byť istí, či študenti rozumejú
technickým požiadavkám. Počas poskytovania programov dištančného vzdelávania, úloha tútora
je hlavne akcentovať. Jeho/jej podpora by mala byť vysokej kvality a mala by vyhovovať
potrebám všetkých študentov.

Učiteľ/tútor by mal:


Mať hlboké vedomosti o obsahu



Vedieť ako hľadať informácie a pomáhať študentom naučiť sa ako to robiť



Povzbudiť záujem študentov o tému a vzdelávací proces



Brať do úvahy individuálne zručnosti a štýl učenia sa študentov



Porozumieť požiadavkám pre metodológiu dištančného vzdelávania



Komunikovať so študentmi neustále, zrozumiteľným, konštruktívnym a promptným
spôsobom



Poskytnúť spätnú väzbu vo vykonanom pokroku



Využiť spätnú väzbu získaním od študentov, aby si zlepšili profesionálnu aktivitu

Pravidelná a individuálna komunikácia medzi učiteľom/tútorom a študentmi by mala byť
zabezpečená. Interná komunikácia medzi študentmi je tiež veľmi dôležitá. Je odporúčané
organizovať dištančné vzdelávanie takým spôsobom, že všetci študenti by boli povzbudení, aby
dokončili program štúdia. Preto je veľmi dôležité analyzovať dôvody eliminácie študentov.
Jeden z hlavných indikátorov pracovnej náplne učiteľov v tradičnom vzdelávaní – je počet hodín
v triede – to nemôže byť aplikované v dištančnom vzdelávaní. Avšak množstvo času stráveného
so študentmi v triede je stále dôležitým meradlom kvality. Adaptovaním tradičných štúdií na
dištančné, zostalo to isté hlavné kritérium hodnotenia kvality: počet prihlásených, počet
študentov, počet absolventov, kvalifikácia učiteľov, hodnotenie vzdelávacieho procesu, študijné
poplatky atď. Avšak americkí experti pre evaluáciu dištančného vzdelávania tvrdia, že je
niekoľko ďalších kritérií na hodnotenie kvality dištančného vzdelávania, ktoré odhaľujú
zvláštnosti dištančného vzdelávania.

1.2.5. Hodnotenie kvality dištančného vzdelávania na organizačno inštitucionálnej úrovni
Počas analyzovania skúseností zo zahraničia v hodnotené dištančného vzdelávania na
inštitucionálnej úrovni boli pozorované rovnaké tendencie ako pri hodnotení dištančného
vzdelávania na úrovniach vzdelávacích modulov a programov: požiadavky pre hodnotenie
dištančného vzdelávania sa veľmi nelíšia od hodnotenia tradičného vzdelávania. Hlavným
rozdielom je technológia využitá v dištančnom vzdelávaní. Napríklad počas hodnotenia
dištančného vzdelávania (tak ako aj tradičného vzdelávania) na inštitucionálnej úrovni
v Španielsku brali sa úvahy nasledujúce dimenzie: kvalifikácia zamestnancov, stratégie
a rozhodnutia, kompetencie študentov, zlepšenie a organizácia štúdií, financovanie, výskum,
inštitucionálne zmeny.

Sú hodnotené nasledujúce konkrétne aspekty dištančného vzdelávania:
1. Kvalifikácia zamestnancov.
Špeciálne požiadavky sú pre učiteľov/ tútorov - zabezpečiť korešpondenciu učebného
obsahu so zvláštnosťami učebných technológií a príležitostí aplikovať ich v praxi.
Zároveň učiteľ/tútor by mal byť expert v obsahu a konzultant pre študentov.
2. Stratégia a rozhodnutia.
Štruktúra manažmentu otvorených univerzít sa líši od toho na tradičných univerzitách.
Napríklad štruktúra manažmentu UNED, je vice – rektor pre metodiku dištančného
vzdelávania a vytváranie nových technológií a vice – rektor pre zavedenie a vyučovanie
nových technológií.
3. Študenti.
Jadrom dištančného vzdelávania je individuálna práca študentov podporovaná
vzdelávacími nástrojmi vytvorenými podľa metodológie dištančného vzdelávania. Preto
študent študujúci diaľkovo by mal mať nasledujúce kompetencie: sebakontrolu, pracovať
samostatne a v skupine, schopnosti študovať systematicky, výskum a spolupráca,
schopnosť využívať rozličné technológie pre potreby štúdia.
4. Zlepšenie a organizácia štúdií.
Flexibilné a autonómne skupiny zodpovedné za návrh kurzových projektov, zahŕňajúc
všetky typy odborníkov. Účel takýchto skupín je vyhovieť potrebám študentov tak
flexibilne ako je možné a reagovať na potreby meniaceho sa trhu práce promptne.
5. Financovanie.
Rozdelenie väčších finančných zdrojov pre dištančné vzdelávanie. Finančné výdavky sú
potrebné pre zavedenie vzdelávacích technológií, pri výrobe a nadobudnutie vyučovacích
nástrojov a pri organizácii aktivít odborníkov. Je potrebné znížiť pedagogickú pracovnú
náplň učiteľov v porovnaní s tradičným systémom učenia.

6. Stratégia a organizácia výskumu.
Jedno z najdôležitejších kritérií hodnotenia dištančného vzdelávania na inštitucionálnej
úrovni je využitie výskumu v metódach a technológiách dištančného vzdelávania.
7. Inštitucionálne zmeny.
Neexistuje špeciálna agentúra pre externé hodnotenie v Španielsku, ktorá by mohla
hodnotiť kvalitu technologickej infraštruktúry na španielskych otvorených univerzitách.

Hlavný cieľ sebaanalýzy a systému zabezpečenia kvality je taký istý ako v tradičnom vzdelávaní
– zdokonalenie vyučovanie a úspechov študentov.
Manažment a administrácia dištančného vzdelávania je kontrolovaná Ministerstvom
školstva a vedy alebo autonómnymi vzdelávacími inštitúciami, ktoré patria samosprávam
regiónom. Neexistuje špeciálna agentúra na hodnotenie externej kvality v Španielsku, ktorá by
hodnotila manažment a administráciu dištančného vzdelávania. Táto oblasť je hodnotená počas
sebaanalýzy.

2.

PODMIENKY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA A HODNOTENIE

JEHO KVALITY V LITVE, VEĽKEJ BRITÁNII, NÓRSKU A ŠVÉDSKU

2.1. Podmienky dištančného vzdelávania a hodnotenie jej kvality v Litve
2.1.1. Analýza podmienok dištančného vzdelávania
2.1.1.1. Miesto dištančného vzdelávania v národnom vzdelávacom systéme
Dištančné vzdelávanie nie je veľmi rozšírené v Litve v súčasnosti, avšak intenzívny
rozvoj infraštruktúry už ponúka nové a perspektívne vyučovacie možnosti pre možností
používateľov. Dištančné vzdelávanie sa uplatňuje v rôznych smeroch: štúdia na získanie určitého
vzdelania alebo kvalifikácie alebo zlepšovať už získané zručnosti a kvalifikácie. Aby sa ponúklo
Litovčanom možnosť študovať dištančne, nie len výskum týchto vzdelávacích potrieb je
vykonaný, kurzy a programy dištančného vzdelávania sú navrhnuté, ale tiež prístupové body
k sieti internetu je vyvíjané a infraštruktúra systému dištančného vzdelávania je vytváraná.
Rozvoj štátneho dištančného vzdelávania sa nespomína medzi hlavnými strategickými
cieľmi vzdelávacej politiky v Litve. Aby sa zlepšila dostupnosť vedy a štúdií tak ako aj
profesionálne kvalifikácie a pozdvihla sa všeobecná úroveň vedomostí v krajine, dištančné
vzdelávanie sa stáva jedným z najprístupnejších spôsobov učenia sa. Hoci rozvoj dištančného
vzdelávania je pochopiteľný, štát nevenuje dostatočnú pozornosť tejto oblasti vzdelávania.
Avšak niekoľko štátnych programov súvisiacich s rozvojom dištančného vzdelávania bolo
odsúhlasených, nie je jasne definovaný právny základ ustanovujúci dištančné vzdelávanie
v Litve. Detaily rozvoja politiky dištančného vzdelávania a zákon ustanovujúci dištančné
vzdelávanie nepristupujú k tomu rovnakým spôsobom.

2.1.1.2. Zákon a usmernenia regulujúce dištančné vzdelávanie
Neexistuje hlavný zákon a vyhláška regulujúci štátny systém dištančného vzdelávania
v Litve, avšak sú samostatné body, ktoré opisujú štruktúru systému dištančného vzdelávania a jej
operačné princípy v Zákone o vzdelávaní tak ako aj v ďalšej legislatíve regulujúcej oblasť
vzdelávacieho systému v Litovskej republike.
Je deklarované v Zákone o vzdelávaní Litovskej republiky, že úloha vyššieho vzdelávania
je formovať vzdelanú osobnosť a spoločnosť otvorenú vede, moderným technológiám
a kultúrnym hodnotám, vytvárať, zhromažďovať a rozširovať akademické vedomosti a kultúrne
hodnoty tak ako aj upevniť zvláštnosti národnej kultúry.
Článok 39 v Zákone o vzdelávaní uvádza dva typy štúdia poskytované vo
vysokoškolských inštitúciách: sekvenčné a nesekvenčné štúdia. Hlavnými formami prvej etapy
sekvenčných štúdií sú nasledujúce: plný čas, polovičný čas a korešpondenčné štúdia. Formy
a obsah určitého smeru sekvenčných štúdií sú determinované reguláciou príslušného študijného
smeru. Formy nesekvenčných štúdií sú určované vysokoškolskou inštitúciou.

Článok 43 v Zákone o vzdelávaní (opisujúci priebežné štúdia) uvádza, aby sa naplnili
potreby spoločnosti a ekonomiky, vysokoškolské inštitúcie môžu poskytovať vzdelanie
jednotlivcovi, aby sa rekvalifikoval, aby si zvýšil svoju kvalifikáciu alebo svoje profesionálne
zručnosti.
Vyššie uvedené štúdia sú poskytované v súlade s programami sekvenčných
a nesekvenčných štúdií podľa podmienok, ktoré určuje vysokoškolská inštitúcia. Výsledky
priebežných štúdií môžu byť evaluované kreditmi určenými vysokoškolskou inštitúciou. Osoba,
ktorá získa potrebný počet kreditov, podľa príslušného študijného programu, môže mu byť
udelený vysokoškolský diplom a profesionálna kvalifikácia.
Dištančné vzdelávanie nie je spomínané medzi formami sekvenčných štúdií prvého
stupňa. Preto kvôli absencii jasne definovaného pravidla, programy dištančného vzdelávania nie
sú zahrnuté ani do zoznamu študijných programov univerzít prvého a druhého stupňa ani do
zoznamu integrálnych študijných programov a registra študijných programov. Avšak berie sa do
úvahy fakt, že modernizácie poriadku a princípov poskytovania vysokoškolských štúdií tak ako
aj systému štúdií samotného je podporované, oficiálne registrované vzdelávacie programy
nemôžu byť len dodané ku kurzom dištančného vzdelávania, ale tiež forma dištančného
vzdelávania prijať fundamentálne a konzistentné zmeny.
Zákon o neformálnom vzdelávaní dospelých Litovskej republiky reguluje systém
neformálneho vzdelávania dospelých a zavádza základy jej štruktúry, aktivít a manažmentu.
Cieľom zákona je poskytnúť právnu garanciu účastníkom, riadiacim pracovníkom a sociálnym
partnerom neformálneho vzdelávania dospelých, pomáhať implementovať vrodené ľudské
schopnosti na formovanie osobnosti, garantovať možnosti získania zručností a vedomostí, ktoré
vyžadujú potreby jednotlivca ako člena demokratickej spoločnosti a ako špecialistu určitej
oblasti tak ako aj prispieť k tvorbe kreatívneho a zmysluplného voľného času.
Článok 4 Zákona uvádza neformálne vzdelávanie dospelých okrem poskytovania
celkovej kultúry jednotlivca, zahrňuje získavanie vedomostí potrebných pre profesionálne
aktivity tak ako aj rozvoj a zlepšenie zručností, okrem toho Článok 5 pomenúva diaľkové
vzdelávanie ako jednu z foriem neformálneho vzdelávania dospelých.

2.1.1.3. Infraštruktúra dištančného vzdelávania
Podľa údajov zozbieraných počas výskumného dotazníka, 18 štátnych vysokoškolských
inštitúcií (10 univerzít a 8 vysokých škôl) a 3 neštátne vysokoškolské inštitúcie poskytli
dištančné vzdelávanie v Litve v roku 2005. Časť z nich spolu s inými vzdelávacími inštitúciami
formujú LieDM sieť. Litovská sieť dištančného vzdelávania (LieDM) je infraštruktúrou
dištančného vzdelávania v Litve poskytujúca možnosti pre univerzity, vysoké školy vysoké školy
kariérneho vzdelávania a iné vzdelávacie inštitúcie, aby využili služby dištančného vzdelávania.
Počas implementácie projektu LieDM sieť videokonferencie bolo rozvinutá, ktorá vytvára
priaznivé podmienky pre rozvoj všeobecného vzdelávacieho podporného systému v najväčších
litovských veľkomestách, kde počet univerzít a vysokých škôl tak ako aj študentov a učiteľov je
vyšší. V sieti LieDM je zahrnutých 24 centier vzdelávacích centier (14 z nich vo
vysokoškolských inštitúciách). Dištančné vzdelávacie centrá majú: 3 štúdia pre
videokonferenciu, 7 mini štúdií pre videokonferenciu, 2 regionálne centrá pre dištančné
vzdelávanie, 18 tried pre dištančné vzdelávanie, 6 internetových tried pre dištančné vzdelávanie,
340 počítačových pracovných miest a profesionálne štúdio pre návrh audiovizuálnych
a multimediálnych produktov.

Dištančné triedy môžu byť prepojené s hociktorou litovskou alebo zahraničnou
inštitúciou cez internet alebo ISDN spojenie.

2.1.1.4. Aplikované moduly dištančného vzdelávania
Modely dištančného vzdelávania sú opísané v Analýze podľa organizácie štúdií. Takto môže
rozlíšiť 3 modely dištančného vzdelávania (podľa USA modelu):


Synchrónne (dištančné vzdelávanie je poskytované v reálnom čase – videokonferencia)



Asynchrónne (nezávislé vzdelávanie využívajúce podporný systém inštitúcie – virtuálne
vzdelávacie prostredie (VLE))



Zmiešaný (asynchrónne vzdelávanie s presne určeným počtom kontaktných hodín
v triede – vzdelávacie materiály/úlohy a VLE je kombinované s konzultáciami v triede).

Všetky tri modely sa využívajú v Litve pri organizácií dištančných štúdií avšak zmiešaný model
dištančného vzdelávania je považovaný za najpraktickejší.
Technológie
Litovské vysokoškolské inštitúcie využívajú obidva modely synchrónne a asynchrónne
nástroje dištančného vzdelávania. Webové stránky, videokonferencie a virtuálne vzdelávacie
prostredie sú najfrekventovanejšie. WebCT je považované za najpopulárnejšie virtuálne
vzdelávacie prostredie v súčasnosti v Litve. Okolo 87 % všetkých LieDM kurzov dištančného
vzdelávania sú zahrnuté do VLE. Virtuálne vzdelávacie prostredie LearningSpace, FirstClass
a Moodle sú menej bežné než WebCT, ale stále využívané v dištančnom vzdelávaní.

2.1.1.5. Štatistické údaje o dištančnom vzdelávaní
Podľa údajov uskutočneného výskumného dotazníka počas vypracovania Analýzy
v decembri 2005 53,3 % zo štátnych univerzít a 60 % zo štátnych vysokých škôl pripravili
programy dištančného vzdelávania. Moduly dištančného vzdelávania boli poskytnuté 10 z 15
(66,6 %) štátnym univerzitám a 9 z 15 štátnych vysokých škôl (53,3 %). V nasledujúcich troch
rokov o 6 viac štátnych univerzít a o 7 viac štátnych vysokých škôl plánuje pripraviť a poskytnúť
moduly a programy dištančného vzdelávania. 3 vysokoškolské inštitúcie (30 %) z 10 neštátnych
vysokoškolských inštitúcií, ktoré sa zúčastnili prieskumu pripravili a poskytli moduly
dištančného vzdelávania; o 4 viac inštitúcií bolo naplánovaných začať s tvorbou a poskytovaním
modulov dištančného vzdelávania v nasledujúcich 3 rokov.
21 vysokoškolských inštitúcií (10 štátnych univerzít, 8 štátnych vysokých škôl a 3
neštátne vysokoškolské inštitúcie) zo 40 zapojených do prieskumu poskytlo 642 modulov
dištančného vzdelávania. Tri štvrtiny: 476 (74,1 %) z modulov dištančného vzdelávania bolo
poskytnutých štátnymi univerzitami, 148 (23,1 %) štátnymi vysokými školami a len 18 (2,8 %)
neštátnymi vysokoškolskými zariadeniami. Väčšina z modulov dištančného vzdelávania bolo

poskytnutých v oblastiach sociálnych vied: 245 (38,2 %) a technológií: 174 (27,1 %). Štátne
univerzity poskytli v priemere 47,6 modulov dištančného vzdelávania, štátne vysoké školy – 1,5
jednotiek a neštátne vysokoškolské inštitúcie – okolo 12 vzdelávacích modulov. Programy
dištančného vzdelávania v rokoch 2004 – 2005 boli poskytnuté len štátnymi univerzitami.
Poskytli 10 programov dištančného vzdelávania (6 v oblasti sociálnych vied a 4 v oblasti
technologických vied), ktoré boli precvičené 697 študentmi.
Vo vysokoškolských inštitúciách, ktoré poskytli moduly dištančného vzdelávania
v rokoch 2004 – 2005 aspoň jeden modul dištančného vzdelávania bol precvičený 19 156
študentmi (89,63 % z nich boli študenti štátnych univerzít, 8,68 % študenti štátnych vysokých
škôl a 1,69 % študenti neštátnych vysokoškolských inštitúcií).
Aspoň jeden modul dištančného vzdelávania bol precvičený 12,3 % študentmi
vysokoškolských inštitúcií v rokoch 2004 – 2005. 19 (90,5 %) vysokoškolských inštitúcií, ktoré
poskytli moduly dištančného vzdelávania v rokoch 2004 – 2005, využili virtuálne vzdelávacie
prostredie, aby poskytli študijné materiály, 10 (47,6 %) - videokonferencie. Najpopulárnejším
vzdelávacími prostrediami boli WebCT (využilo ich 14 vysokých škôl) a Moodle (využilo ich 6
vysokých škôl). Ďalšie virtuálne vzdelávacie prostredia ako LearningSpace a First Class boli tiež
použité.

Podľa údajov zo správy LieDM, 9 dištančných vzdelávacích magisterských programov bolo
poskytnutých v roku 2004 v Litve:


Informačné technológie



Dištančné vzdelávacie informačné technológie



Špeciálne profesionálne štúdiá pre vychovávateľov



Hodnotenie a manažment realitného makléra



Internetové technológie a manažment realitného makléra



Manažment konštrukcie



Manažment trhovej hodnoty



Investičný manažment

Univerzity a vysoké školy ponúkajú cca 400 kurzov a modulov dištančného vzdelávania (nie
všetky z kurzov sú registrované v poskytovaných študijných programov), ktoré sú určené
diaľkovým študentom alebo poskytované študentom denného štúdia ako doplnkový študijný
materiál. 24 284 členov siete LieDM bolo registrovaných vo virtuálnych vzdelávacích
prostrediach v roku 2004 avšak niektorí z nich boli účastníkmi neformálneho vzdelávania.
Väčšina z kurzov dištančného vzdelávania bola navrhnutá v oblastiach medicíny, ekonomiky
a informačných vied.

2.1.2. Hodnotenie kvality dištančných štúdií
Väčšina litovských vysokoškolských inštitúcií nemá špeciálne pravidlá a postupy pre
akreditáciu modulov dištančného vzdelávania. Tie isté postupy akreditácie sa používajú
v dištančnom aj v tradičnom vzdelávaní. Každý nový vzdelávací modul je analyzovaný na
katedrách a akreditovaný programovým výborom a fakultnou radou bez ohľadu na použité
technológie. Časť univerzitných centier pre dištančné vzdelávanie pripravili požiadavky
a odporúčania pre návrh študijných materiálov. Od roku 2001 komisia zodpovedná za
hodnotenie kvality modulov dištančného vzdelávania pracujúca na Kaunas technologickej
univerzite. V roku 2005 boli ustanovené špeciálne komisie pre na Klaipeda univerzite a Kaunas
vysokej škole. Cieľom komisií bol návrh postupov a pravidiel zabezpečujúcich kvalitu
dištančného vzdelávania vo vyššie spomínaných inštitúciách.
Prípadné štúdiá niekoľkých litovských vysokoškolských inštitúcií, ktoré ukazujú pokusy
inštitúcií hľadať kvalitu dištančného vzdelávania sú uvedené dole:

Kaunas technologická univerzita (KTU)
Katedry a výbory fakultných programov sú zodpovedné za kvalitu modulov na KTU.
Nový študijný modul je najprv analyzovaný na katedre. Ak modul je evaluovaný pozitívne,
prechádza do výboru fakultných programov, ktorý môže akreditovať modul na obdobie nie
dlhšie ako 3 roky. Centrum dištančného vzdelávania univerzity sa stará o kvalitu dištančného
vzdelávania. V roku 2000 keď počet dištančných a e–learningových programov začal narastať,
Komisia pre hodnotenia kurzov dištančného vzdelávania a organizujú periodické stretnutia, kde
autori prezentujú ich vlastné vytvorené moduly. Komisia hodnotí všeobecnú štruktúru a návrh
kurzu, hodnotiace prostriedky vedomostí a zručností študentov, technické a technologické
riešenia a poskytovanie učebných materiálov tak ako aj interaktívne aktivity študentov.
Centrum dištančného vzdelávania na KTU trénuje organizátorov kurzov a neskôr im
pomáhajú organizovať kurzy dištančného vzdelávania. Moduly dištančného vzdelávania
vytvorené v centre musia poskytnúť príležitosť pre učiteľov univerzity tak ako aj iných
vzdelávacích inštitúcií rozvinúť kompetencie v oblasti dištančného vzdelávania, získať zručnosti
v používaní
moderných ICT a poskytnúť kvalitu modulov dištančného vzdelávania.
Zamestnanci centra dištančného vzdelávania zabezpečujú moderný technický základ
vysokokvalitných služieb v tvorbe a poskytovaní kurzov dištančného vzdelávania. Skúsenosti
získane počas implementácie medzinárodných projektov tak ako aj neustále zlepšovanie
kvalifikácie zamestnancov dovoľujú poskytnúť optimálne rozhodnutia, ktoré garantujú tvorbu
vysoko kvalitných kurzov dištančného vzdelávania / príprava sebakontrolných a vedomostných
testov, vložením testov na internet, napálením na CD, štruktúra poskytovania materiálov
a poskytovania materiálov v HTML formáte, dizajnérske práce, DTP práce, tréning tútorov
a študentských mentorov, poskytnutie a administrácia kurzov, natáčanie videí a inštalácie,
organizovanie videokonferencií, vysielanie prednášok cez internet, tvorba multimediálnych
produktov.

Vilnius univerzita (VU)
Aby sa zabezpečila kvalita vzdelávacích modulov, boli vytvorené na VU manuál pre
autorov dištančného vzdelávania tak ako aj požiadavky pre prípravu materiálov dištančného

vzdelávania a využitie interaktívnych nástrojov. Okrem toho bol pripravený súhrnný model pre
poskytovanie dištančného vzdelávania. Poskytuje rozšírenie dištančného vzdelávania vo
virtuálnom vzdelávacom prostredí
kombinácii s konzultácia v triedach a prednáškami
vysielanými cez videokonferenciu.
Počas implementácie rozličných projektov zamestnancami univerzity sú pripravované
moduly dištančného vzdelávania, Centrum dištančného vzdelávania na Vilnius univerzita je
požiadané hodnotiť kvalitu modulových materiálov. Modulový materiál je hodnotený v súlade
s požiadavkami pre prípravu materiálov dištančného trénovaný v kurzoch organizovanými VU,
kde sú zamestnanci oboznamovaní so zvláštnosťami dištančného vzdelávania.
Požiadavky pre zabezpečenie kvality samostatných modulov boli ustanovené pre
magisterský program dištančného vzdelávania „ Medzinárodná komunikácia “ vytvorená
a poskytovaná VU. Program je poskytovaný paralelne pre študentov denného štúdia a nebol
vytvorený ako diaľkový.

Vytautas Magnus univerzita (VMU)
Neexistuje špeciálne prostriedky a pravidlá pre akreditáciu dištančného vzdelávania na
VMU. Rovnaký akreditačný postup je použitý pre dištančné aj pre tradičné vzdelávanie. Každý
nový vzdelávací modul je odsúhlasený katedrami a fakultnou radou, bez ohľadu na použité
technológie. Moduly, ktoré sú poskytované Regionálnym centrom pre dištančné vzdelávanie sú
testované podľa požiadaviek na kvalitu vzdelávacích modulov pripravenými centrom.
Hlavnými meradlami zabezpečenia kvality dištančného vzdelávania sú pravidelná
analýza spätnej väzby zozbieraná od študentov a poskytnutie pravidelných inštrukcií na využitie
internetových technológií vo vzdelávaní a v špeciálnych e- learningových službách.
Zabezpečenie kvality dištančného vzdelávania je tiež podporované faktom, že požiadavky pre
kontrolu dištančného vzdelávania sú také isté ako v tradičnom vzdelávaní.

Klaipeda univerzita (KU)
Na základe rozhodnutia senátu KU, komisia expertov pre kvalitu štúdií začala svoju
aktivitu v decembri v roku 2005. Účelom komisie bol o vytvoriť nový systém zabezpečenia
a zlepšenia kvality štúdií na KU. Jednou z častí nového systému je podsystém zabezpečenia
kvality dištančného vzdelávania.
V súčasnosti prostriedky zabezpečenia kvality dištančného vzdelávania na KU sú
založené na metodológii navrhovanou kurzom metodológie dištančného vzdelávania
a didaktickými princípmi behavioristických štúdií.
Systémy dištančného vzdelávania, ktoré sú používané na KTU sú rozmanité
z technologického uhla pohľadu. Všetky synchrónne a asynchrónne systémy dištančného
vzdelávania sú použité: interaktívny vzdelávací software (dizajn, matematika atď.), e – knihy,
súhrny prednášok prezentovaných na web stránkach univerzitných jednotiek, virtuálne
vzdelávacie prostredie Moodle, audiovizuálne konferencie, vysielanie cez internet využívajúc
VIPS systém Lie DM siete. Autori materiálov sú povzbudzovaní navrhovať kurzy zamerané na
virtuálne vzdelávacie prostredie KU Moodle. Pre tento účel sú organizované ročne semináre

a tréningy metodológie pre návrh kurzov dištančného vzdelávania pre učiteľov KU. Aby sa
zjednotila štruktúra kurzov dištančného vzdelávania a zabezpečenia ich kvality vo virtuálnom
vzdelávacom prostredí KU Moodle, metodologické materiály a inštrukcie sú tiež predložené
organizátorom kurzov.

2.2. Podmienky dištančného vzdelávania a hodnotenie jeho kvality vo Veľkej Británii
2.2.1. Analýza podmienok dištančného vzdelávania
2.2.1.1. Miesto dištančného vzdelávania v národnom systéme
Politika Veľkej Británie v oblasti vysokoškolského vzdelávania je charakterizovaná
rapídnym rozvojom vysokoškolského vzdelávania, aby ho sprístupnila veľkej časti spoločnosti,
ak je to možné. Preto počet študentov neustále stúpa a podmienky prijatia na vysokú školu sa
stávajú viac liberálnymi. Napríklad je uvedené v Recenzii vysokoškolského vzdelania, že v
poslednej dekáde počet študentov vzrástol 1,5 krát a rovnaké tendencie sú predpovedané
v budúcnosti. V roku 2004 33 % zo všetkých osemnásťročných študovalo na vysokých školách.
Je plánované, že nie menej než 50 % občanov vo veku 18 – 30 bude študovať na týchto
vysokých školách. Zároveň je vzdelávacia politika zacielená na zlepšenie kvality a ekonomiky
vzdelávania a jej vhodnosti pre potreby spoločnosti, berúc do úvahy potreby sociálnych tried
s obmedzenými možnosťami získať vzdelanie.
Počas riešenia týchto problémov, dištančné vzdelávanie, ktoré má hlboké tradície vo
Veľkej Británii sa stáva veľmi populárnym. Začiatky prvých kurzov dištančného vzdelávania sa
datujú v roku 1840, avšak dištančné vzdelávanie bolo využívané len v neuniverzitných štúdiách
po dlhý čas. V roku 1858 samostatné prvky dištančného vzdelávania boli uvedené v „Externom
programe Londýnskej univerzity“, ktorý bol určení pre tých ľudí, ktorí nemôžu pricestovať do
Londýna. Tento typ vzdelávania viac rozšíreným v systéme vysokoškolského vzdelávania len
v roku 1969, keď bola založená Otvorená univerzita Veľkej Británie. Do toho času podobné
inštitúcie už boli založené v USA, Nemecku a iných krajinách.
Dištančné vzdelávanie je tiež využívané na zaujatie zahraničných študentov pre UK
vysokoškolské inštitúcie. Vysoká prestíž univerzít vo Veľkej Británii a popularita anglického
jazyka v zahraničí vytvára priaznivé podmienky pre takéto získavanie. Aby sa zjednotili
univerzitné zdroje pre export vysokoškolského vzdelania do zahraničia, bolo založené
konzorcium RDI v roku 1990. Odvtedy sú jej aktivity veľmi úspešné.
Pojmy „dištančné vzdelávanie“ a „online štúdium“ sa zvyčajne spájajú s neformálnym
a kariérnym vzdelávaní vo Veľkej Británii. V systéme vysokoškolského vzdelávania sú
rozlišovaní len študenti denného štúdia a študenti diaľkového štúdia. Počet kontaktných hodín
s prednáškami tak ako aj počet daných kreditov za študijný program v semestri je presne
ohraničený v diaľkovom štúdiu. Študenti môžu študovať cez víkendy po večeroch alebo v inom
vhodnom čase. Preto sú vytvorené priaznivé podmienky pre pracujúcich ľudí želajúcich si
študovať menej intenzívne. Samotná vzdelávacia inštitúcia si vyberá počet kontaktných hodín
v diaľkovom štúdiu zvyčajne neprekračuje 3,5 – 4 hodiny denne. Normálne je hlavná časť
učebných materiálov poskytnutá študentom ako hard kópia. Okrem toho študenti majú dovolené
zmeniť si vybranú formu vzdelávania: z denného na diaľkovú alebo opačne.

2.2.1.2 Zákony a usmernenia regulujúce dištančné vzdelávanie
Absolútna autonómia je poskytovaná študentom Veľkej Británie vo vyberaní foriem
vzdelávania. Vyberajú si podľa strategických záujmov univerzít, preto inštitúcia a rozvoj
dištančného vzdelávania nie sú regulované právny zákonom. Len kvalita a financovanie
dištančného vzdelávania tak ako aj využitie štátnych financií pridelených pre vysokoškolské
inštitúcie sú kontrolované na národnej úrovni.
Štandardy dištančného vzdelávania tak ako aj iné dokumenty upravujúce aktivity
univerzít sú vytvorené QAA. Hlavné požiadavky pre tvorbu a administráciu systémov
dištančného vzdelávania sú prezentované v Smerniciach o zabezpečení kvality dištančného
vzdelávania.
Úplné požiadavky pre samostatné prvky systémov dištančného vzdelávania a organizácii procesu
dištančného vzdelávania sú poskytnuté v štandardoch ODLQC. Štandardy pre využitie ICT
a nástrojov e–learningu sú pripravené Asociáciou pre celoživotné vzdelávanie. Špeciálne štúdia
na zavedenie nových technológií vo vzdelávacom procese a stratégia tvorby sú prezentované
HEFCE. Zvýšená pozornosť odlišným komponentom systémov dištančného vzdelávania je
venovaná systémom neformálneho a kariérneho vzdelávania.

2.2.1.3. Infraštruktúra dištančného vzdelávania
Dištančné vzdelávanie je priebežne presadzované vo Veľkej Británii. Pre tento účel sú
organizované špeciálne programy financované HEFCE Avšak Otvorená univerzita zostáva
jedinou univerzitou v krajine, ktorá poskytuje len dištančné vzdelávanie. Tiež sa líši od iných
univerzít tým, že nemá striktné požiadavky na vzdelanie pre uchádzačov, je otvorená každému,
ktorý má viac ako 18 rokov. Najvyšší vej nie je ohraničený. V súčasnosti okolo 150000
študentov navštevuje bakalárske štúdiá a 30000 študentov postgraduálne štúdiá. Veľká
pozornosť je venovaná handikepovaným ľuďom (10 000). Väčšina študijných programov je
zameraná pre potreby pracujúcich ľudí, 70 % študentov pracuje na plný úväzok a štúdia 50 000
študentov sú financované ich zamestnávateľmi.
Inštitút vzdelávacích technológií (IET) Otvorenej univerzity pracuje na výskume
a rozvoji nových technológií dištančného vzdelávania. Preto sú vzdelávacie programy často
poskytované cez internet, sú organizované videokonferencie a aplikované multimediálne
nástroje. 47 vzdelávacích programov, ktoré sú poskytované cez internet, je v nasledujúcich
skupinách: Obchod a manažment, Matematika a informačné technológie, Umelecké,
Spoločenskovedné. Programy bakalárskeho dištančného vzdelávania sú tiež ponúkané
v Londýne, Middlesexe a iných univerzitách. Študenti si môžu vybrať formu štúdia (tradičnú
alebo dištančnú). Dištančné vzdelávanie je tiež populárne v postgraduálnom štúdiu, ktoré je
riadené MBAA. Táto asociácia zjednocujú zdroje z Leicesteru, Sunderlandu, Staffordshiru
a iných univerzít. Služby dištančného vzdelávania sú v súčasnosti poskytované viac ako 300
inštitúciami. Najpopulárnejšou formou dištančného vzdelávania sú priebežné štúdiá. Viac ako 60
% študentov si vyberá túto formu štúdia. Videokonferencie cez počítačové siete sa viac využíva
v systéme neformálneho a priebežného vzdelávania. Finančný výbor pre vysokoškolské
vzdelávanie Anglicka financuje dištančné vzdelávanie cez Otvorenú univerzitu a nové špeciálne
vývojové programy. Aby sa zintenzívnilo zavedenie ICT, špeciálne programy a projekty
financované HEFCE sú implementované. Problémy zavedenia e-learningu a ICT sú skúmané
vedeckými výskumnými centrami a profesionálnymi asociáciami.

2.2.1.4. Aplikované modely dištančného vzdelávania
Tri hlavné modely dištančného vzdelávania sa využívajú na univerzitách vo Veľkej Británii:
a) synchrónne vzdelávanie vo virtuálnych triedach;
b) asynchrónne (nezávislé individuálne vzdelávanie);
c) zmiešané (otvorené vzdelávanie s obmedzeným počtom kontaktných hodín –
kombinácia synchrónneho a asynchrónneho vzdelávania).
Hlavným modelom dištančného vzdelávania je zmiešaný, otvorené štúdium
s limitovaným počtom kontaktných hodín. Učebné materiály poskytované cez internet,
v počítačových médiách a ako hardkopie sú zvyčajne používané pre individuálne štúdium.
Individuálne vzdelávanie využíva tlačené a elektronické učebné materiály poskytované
vzdelávacou inštitúciou tak ako aj študentský podporný systém je často využívaný počas
poskytovania služieb dištančného vzdelávania v zahraničí a v systéme neformálneho
vzdelávania.
Vysokoškolské inštitúcie si vyberajú vzdelávací model podľa ich potrieb. Systém týchto
modelov je formovaný z typických prvkov, požiadavky pre ne sú opísané v Smerniciach QAA
o zabezpečení kvality v dištančnom vzdelávaní vytvorených v roku 1999.
Smernice prezentujú úplný opis 4 hlavných dimenzií podporných systémov dištančného
vzdelávania:


Vzdelávanie založené na materiáloch



Programové komponenty dodané cestujúcim učiteľom



Vzdelávanie podporené miestne



Vzdelávanie podporené od poskytujúcej inštitúcie diaľkovo od študentov

Vzdelávanie založené na materiáloch
Táto dimenzia systému dištančného vzdelávania ponúka všetkým učebné materiály
vytvorené vhodne programovým poskytovateľom pre študentov študujúcich diaľkovo.
Rozmanitosť poskytovaných materiálov môže byť veľká. Môže zahŕňať tlačené a audiovizuálne
materiály tak ako aj špeciálny súbor pre rozvoj praktických zručností. Obsah materiálov a forma
ich poskytovania nie sú presne regulované. Rozsah poskytnutých materiálov môže pohybovať od
jednoduchých učebných programov až po súbor zbierok štrukturovaných multimediálnych
materiálov, aby podporili samoštúdium. Materiály tvoriace základ štúdia môžu byť tiež stiahnuté
zo svetových webových stránok, poslané poštou, poskytnuté vo vzdelávacej inštitúcii alebo
môžu byť indikované, kde ich možno získať (miestne knižnice alebo miestni tútori).

Programové komponenty dodané cestujúcim učiteľom
Táto dimenzia sa týka zamestnancov poskytujúcich inštitúcii cestovanie na pravidelnom
základe do lokalizácie študentov, aby dodali komponenti programu. Ciele takýchto návštev:
intenzívne vyučovanie programu, tútorská podpora na pravidelnom základe, metodická pomoc
v otázkach organizácie štúdia, hodnotenie, získavanie spätnej väzby atď.

Vzdelávanie podporené miestne
Táto dimenzia zahŕňa špeciálne štruktúry študentskej podpory (podporné body) alebo
miestnych agentov, ktorí pomáhajú riešiť administratívne, učebné a tútorské úlohy.

Vzdelávanie podporené od poskytujúcej inštitúcie diaľkovo od študentov
Táto dimenzia sa týka poskytnutej podpory diaľkovo pre individuálnych dištančných
študentov tútorom od poskytujúcej inštitúcie. Formy komunikácie medzi tútorom a študentom
môžu zahŕňať poštovú korešpondenciu vytlačenú alebo na audio alebo videokazete, telefón, fax,
e- mail, internet. Rozsah foriem môže byť limitovaný samostatnými prvkami programu alebo
vytvorením väčšieho otvorenejšieho prvku.

2.2.1.5. Štatistické údaje dištančného vzdelávania
Je ťažké charakterizovať rozsah dištančného vzdelávania vo Veľkej Británii, ani
štatistické správy pripravené Oddelením pre vysokoškolské vzdelávanie neposkytujú údaje
o počte študentov dištančného vzdelávania. Počet kontaktných hodín je striktne limitovaný pre
diaľkové štúdium. Preto počet študentov vyberajúcich si túto formu štúdia zhruba určuje rozsah
dištančného vzdelávania.
Podľa štatistických údajov prezentovaných Štatistickou agentúrou pre vysokoškolské
vzdelávanie v školskom roku 2003 – 2004, 159 600 študentov z celkového počtu študentov
Spojeného kráľovstva (539 900) si vybralo dištančné štúdia. Percento študentov vyberajúcich si
túto formu štúdia závisí od charakteru študijných programov. Napríklad diaľkové štúdia
bakalárskych programov si vyberá 11% študentov a viac jednoduchšie priebežné vzdelávanie
a kvalifikačné programy si dokonca vyberá 60 % študentov. Diaľkové štúdia sú praktizované u
20 % zahraničných študentov, ktorí tvoria 17 % z celkového počtu študentov.
Údaje publikované ICDL tiež môžeme vidieť na rozsahu doplnkových služieb vo Veľkej
Británii. Viac ako 5 000 programov dištančného vzdelávania, ktoré sú poskytované viac než 300
inštitúciami vo Veľkej Británii sú registrované v jej databáze.
Dopyt po dištančnom vzdelávaní medzi zahraničnými študentmi je viditeľne dokázaný
skúsenosťami z Otvorenej univerzity. Viac než 40 zahraničných krajín využíva služby
univerzity. Viac než 2 milióny študentov študovali na univerzite, avšak len 200 000 z nich
ukončilo programy prvého bakalárskeho stupňa. Väčšina si vybrala menšie programy. Väčšina
študentov Spojeného kráľovstva a zahraniční študenti si volia metódy dištančného vzdelávania

pripravené univerzitou, ktorá využíva moderné počítačové a komunikačné technológie. Tieto
metódy sa prudko rozširujú v tradičných univerzitách, kde zmiešané modely vzdelávania sú
zavedené využívajúc obidve tradičné a počítačové vzdelávacie technológie.
Úspech Otvorenej univerzity v poskytovaní vzdelávacích služieb v zahraničných
krajinách povzbudzuje iné univerzity preberať túto aktivitu tiež. Napríklad univerzitné
konzorcium RDI dosiahlo úroveň Otvorenej univerzity podľa ročného počtu študentov
registrovaných v kurzoch.
Zavedenie ICT, ktoré sa stali hlavnými nástrojmi dištančného vzdelávania je financované
samotnými univerzitami a HEFCE. Avšak nie všetky projekty majú úspech. Napríklad správa
publikovaná HEFCE v roku 1999 o výsledkoch zavedenia Vzdelávacie Programu v Roku 1996
uvádza, že 40 miliónov libier bolo pridelených pre 76 projektov počítačových vzdelávacích
materiálov, aby boli zavedené. Očakávalo sa, že materiály budú využité vo väčšine univerzít
a budú v podstate zlepšovať účinnosť systému vysokoškolského vzdelávania. Avšak materiály
len z 5 projektov zostali populárnymi a široko použiteľnými, materiál z ďalších 13 projektov bol
použitý niekoľkými inštitúciami a materiál zvyšných 58 projektov využili len inštitúcie, ktoré ich
pripravili. Najväčšia časť (85 %) počítačových učebných materiálov je považovaných za dodatok
k už existujúcim tradičným učebným programom a doplnkové zdroje, ale nie ako náhrada za
vyučovanie v triede.
Okrem toho projekt založenia e–univerzity v roku 2001 z iniciatívy HEFCE nebol
úspešný. Univerzita organizovala dištančné vzdelávanie cez internet využívajúc učebné moduly
vytvorené rozličnými univerzitami. Počas troch rokov jej existencie, univerzita oslovila len 900
študentov a v roku 2004 bola definitívne zrušená so stratou 50 miliónov libier. Napriek tomu je
zdôrazňované, že chyba nebola spôsobená nevýhodami e–learningu cez internet, ale pre
nedostatočné analýzu dodatku a nevhodnej organizácii vyučovacieho procesu. V iných
univerzitách ako Otvorená univerzita, Londýnska univerzita a RDI konzorcium, štúdia
s využitím e – technológií sú veľmi úspešné.

2.2.2. Systém hodnotenia kvality dištančného vzdelávania
2.2.2.1. Systém hodnotenia kvality tradičného a dištančného vzdelávania
Vnútorná infraštruktúra
Najpoužívateľnejšími prostriedkami hodnotenia kvality je akreditácia študijných
modulov a programov. Každá inštitúcia poskytujúca dištančné vzdelávanie by mala mať interné
akreditačné procesy pre schvaľovania programov a modulov dištančného vzdelávania, ktoré by
mali brať do úvahy špecifické požiadavky a možnosti systému dištančného vzdelávania.
Smernice poskytujú nasledujúce alternatívy internej akreditácie:


Odsúhlasenie programu alebo modulu, hneď keď sú materiály pripravené;



Odsúhlasenie programu a modulov berúc do úvahy výsledky jej testovania a externého
hodnotenia vzdelávacej stratégie, kvalita učebných materiálov a formy a kritéria
hodnotenia.



Odsúhlasenie programov pre podporu študentov hodnotiacimi službami tútorov tak ako aj
intenzívnymi vzdelávacími cyklami a odsúhlasenie podpory a zariadení poskytovaných
v miestnom centre

Je zdôraznené, že počas akreditácie modulov a programov dištančného vzdelávania je
povinné využívať služby externých expertov.
Iným dôležitým akreditačným kritériom je čas trávenie času štúdiom programov a modulov
dištančného vzdelávania, ktoré sú evaluované kreditmi. Princípy hodnotenia modulov
a programov kreditmi sú presne opísané v Akreditačnom sprievodcovi rozvinutým Otvorenou
univerzitou. Počas hodnotenia určitého modulu kreditnou hodnotou špeciálna pozornosť je
venovaná cieľom vzdelávania a vzdelávacím plánom, úrovni vzdelávacieho programu
a kompatibilite medzi kvalifikáciou dosiahnutou v štúdiu a národnou štruktúrou kvalifikácii.

Hlavné princípy hodnotenia modulov kreditnou hodnotou sú nasledujúce:


Kredity opisujú vzdelávaciu aktivitu, ich počet je hodnotený podľa výsledkov – študent,
ktorý dosiahne výsledky je odmenený zodpovedajúcemu počtu kreditov;



Kredity sú dávané len za hodnotené výsledky: ak sa nehodnotí, nie sú kredity;



Počet kreditov nezávisí od úrovne získaných vedomostí – táto úroveň je definovaná
vzdelávacou inštitúciou.

Jeden kredit v UK zodpovedá pracovnej náplni 10 hodín za semester. Prestíž a uznanie
programov dištančného vzdelávania je najlepšie charakterizované sú presne rizovaná ich
externou akreditáciou v profesionálnych asociáciách a v hlavných univerzitách krajiny.
Akreditačné rozhodnutia sú hlavne uznané výbormi externých expertov založených v týchto
inštitúciách. Referencie k akreditácii programu v prestížnom a v kvalite kontroly vzdelania,
inštitúcia informuje o uznaní kvalifikačných certifikátov poskytnutých v programe.
Akreditovaný poskytovateľ prezentuje takéto informácie v informačný brožúrach a iných
verejných informačných prostriedkoch.
Postupy externej akreditácie vzdelávacích programov, ktoré sú aplikované v obidvoch aj
v dennom aj v diaľkovom štúdiu opísané v pravidlách QAA.
Sú vytvorené z nasledujúcich prvkov:


Posudok učebných programov externými orgánmi



Posudok sebaanalyzačných dokumentov



Návšteva kontrolovanej inštitúcie



Externá expertíza aktivít smerujúca k inštitúcii



Publikovanie správy

Návšteva by mala byť riadená expertom, ktorý nie je špecialista v odboroch, ktoré sú
akreditované. Počas návštevy sa konajú diskusie medzi zamestnávateľmi a študentmi, sú
kontrolované dokumenty o kontrole kvality, hodnotené práce študentov sú recenzované e
vzdelávací proces je pozorovaný. Kontrola kvality vyučovania samostatných predmetov mala by
byť uskutočňovaná samotnými univerzitami využívajúc interné prostriedky kontroly a služby
externých expertov. Externí experti sú zvyčajne pozývaní na skúšanie študentov a neskôr na
podanie správy o kvalitách vedomostí študentov.
Viac pozornosti je venované prostriedkom študentskej podpory samostatných modulov
dištančného vzdelávania a kvality ich poskytovaného procesu, keď sú akreditované ODLQC.
Otázky potrieb analýzy a uspokojenia tak ako aj zabezpečenia finančného úspechu
vzdelávacieho procesu sú zdôrazňované. Opakovaná akreditácia je uskutočňovaná na žiadosť
ODLQC, ale nie menej než raz za 3 roky.
Kvalita programov a modulov dištančného vzdelávania môže byť posudzovaná z pohľadu
prestíže a počtu univerzít a profesionálnych univerzít, ktoré poskytujú akreditáciu.
Počas akreditácie vzdelávacích modulov na ODLQC, nasledujúce údaje by mali byť
predložené:


Ukážky reklám a verejných informačných materiálov



Ukážky učebných textov poskytnutých študentom



Ukážky listov a záznamov študijnej kontroly



Interná kontrola dokumentov



Ukážky prostriedkov spätnej väzby



Ukážky zmlúv



Ukážky provízie úloh



CV zamestnancov a tútorov



Oficiálne certifikáty

Všetky uvedené informácie sa udržiavajú v tajnosti. Mala by sa venovať pozornosť vhodnosti
vzdelávacích modulov dištančného vzdelávania akreditovaných ODLQC a asociáciami
dištančného vzdelávania a aspekt predmetu modulov by mal byť odsúhlasený externými
expertmi alebo akreditovaný univerzitami podobného zamerania.
ODLQC bolo založené v roku 1968. Bola to prvá štátna inštitúcia akreditujúca moduly
dištančného vzdelávania a zaviedla ich štandardy kvality. V súčasnosti ODLQC je nezávislá
inštitúcia, ktorá poskytuje akreditačné služby, pomáha vytvárať kurzy dištančného vzdelávania
a konzultuje s neuniverzitnými inštitúciami o rôznych otázkach dištančného vzdelávania. ABCC,
Inšpektorát vzdelávania dospelých a niektoré nezávislé organizácie poskytujú tie isté služby

v oblasti neuniverzitných priebežných štúdií. Iné populárne inštitúcie akreditujúce dištančné
vzdelávanie sú:


Britská otvorená univerzita



Londýnska univerzita



Asociácia MBA



Britská asociácia otvoreného vzdelávania (BAOL)

Založenie integrovaného systému kontroly kvality univerzity začalo v roku 1992. Do toho
času existovali dve skupiny vysokoškolských univerzít, ktoré boli rozdielne kontrolované
a financované a mali rozdielne práva: univerzity a vysoké školy (1. skupina) a polytechnické
univerzity (2. skupina). Univerzity boli autonómne. Ich kontrola vzdelávania bola podporovaná
prostriedkami verejnej kontroly (transparentnosť aktivity) a externou expertízou. Výsledky
aktivity boli vyhlásené verejne a skúšajúci a hodnotitelia boli pozvaní z univerzít podobného
zamerania. Prísnejšia kontrola bola uskutočňovaná PSB, ktorá zaviedla postupy kontroly
praktických profesionálnych kompetencií, bola aplikovaná len v inštitúciách kvalifikujúcich
medicínu, architektúru a právnych špecialistov. Striktná externá finančná a akademická kontrola
bola vždy aplikovaná v neuniverzitných vysokoškolských zariadeniach.
V roku 1997 bola založená Agentúra na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania
(QAA) . Jedným z hlavných cieľov založenia takejto centralizovanej agentúry bolo poskytnúť
garanciu spoločnosti, že štandardy kvality vysokoškolského vzdelania sú hodnoverné
a pravidelne zlepšované. V súčasnosti je to jediná inštitúcia, ktorá zaviedla štandardy
dištančného vzdelávania pre univerzity a hodnotí programy dištančného vzdelávania. Táto
agentúra formuje pravidlá aktivít vysokoškolských zariadení a informuje širokú verejnosť
a zamestnancov o výsledkoch aktivít vzdelávacích inštitúcií.

2.2.2.2. Prístupy smerom ku kvalite štúdií a pojmy kvality
Počas opisovania požiadaviek pre dištančné vzdelávanie, vždy sa zdôrazňuje, že
požiadavky pre kvalitu vyučovania a získané vedomosti sú také isté v tradičnom vzdelávaní.
Špecifické problémy sú len tie týkajúce sa organizácii a administrácii systému dištančného
vzdelávania, prípravy učebných materiálov, podpory študentov a prostriedkov kontroly
vzdelávania.
Je vyžadované v Smerniciach zabezpečenia kvality dištančného vzdelávania vypracované
QAA, že štruktúra a znaky systému dištančného vzdelávania vytvorené určitou inštitúciou by
mali naplniť ciele inštitúcie a potreby študentov a mali by byť prostriedkami realizácie
zavedených cieľov. V roku 1992 štátna kontrola kvality vzdelávania bola aplikovaná len
v neštátnych vysokoškolských inštitúciách a univerzity pozvali externých expertov, aby ju
realizovali. QAA hodnotiace kritériá sa pravidelne zlepšujú. Najprv hlavnými hodnotiacimi
kritériami boli nasledujúce: ciele inštitúcie a ich kompatibilita s poskytovaním študijným
programami, vzdelávacie skúsenosti (kvalita učenia a vhodné zdroje) a úspech študentov.
Neskôr nasledujúce kritéria boli aplikované: kontrola prípravy vzdelávacích programov,
obsah vzdelávacích programov, organizácia vzdelávacieho procesu, samostatné štúdiá, úspechy

študentov, vzdelávacie zdroje a manažment kvality učenia. Požiadavky pre audit vzdelávacie
systému, schválenie učebných programov a zmlúv, vierohodnosť hodnotenia vedomostí
študentov, prístup v vzdelávacím zdrojom, transparentnosť systému manažmentu, licencia
vyučovacích služieb, korešpondovanie získaných vedomostí s medzinárodnými štandardami
a iné faktory vytvorené nedávno.

2.2.2.3. Účel hodnotenia
Hlavným účelom hodnotenia kvality štúdií je zabezpečiť transparentnosť aktivít univerzít
a jej korešpondovanie s potrebami študentov. Smernice QAA prezentujú nasledujúce ciele
hodnotenia kvality dištančného vzdelávania:


Korešpondovanie programov dištančného
a štandardami tradičného vzdelávania

vzdelávania

s akademickými

cieľmi



Zabezpečenie korešpondovania s učebnými podmienkami akademických štandardov
v dištančnom vzdelávaní, ktoré by mali dovoliť dosiahnuť určené ciele



Zlepšenie finančnej podpory dištančného vzdelávania a poskytovanie informácií
o učebnom rozvoji

Aby sa dosiahli vyššie uvedené ciele, vzdelávacie inštitúcie by mali pripraviť reálne plány
a praktické metódy a postupy pre ich realizáciu. Takéto procesy by mali zahŕňať:


Prostriedky, ktoré by zabezpečili, že akademické štandardy týkajúce sa vzdelávacieho
programu a ich výsledky sa striktne dodržujú



Požiadavky pre úspešnú implementáciu programu a všetky jej moduly



Špecifikácie plánov pre rozmnoženie učebných materiálov, ktoré by mali dokázať, že
tieto plány a ich implementačné náklady sú poskytnuté od úplného začiatku návrhu
učebných materiálov



Úspech hodnotiacej stratégie, ktorá by mala opísať ako zhrňujúce hodnotenie sa týka
výsledkov vzdelávacích programov a jej modulov



Informácie o korešpondovaní vzdelávacej stratégii s cieľmi učebných programov
a očakávanými úspechmi



Plány pre zavedenie procesov kontroly kvality vo všetkých hlavných procesoch
poskytovania študijných programov a ich čiastkových modulov

2.2.2.4. Hodnotenie kvality na modulovej úrovni dištančného vzdelávania
Len jedna požiadavka je uvedená v Smerniciach QAA: všetky moduly by mali zhodovať
navzájom, mali by napĺňať ciele inštitúcie, stratégiu dištančného vzdelávania, vhodné učebné
materiály a kritéria hodnotenia úspechov. QAA smernice poskytujú len všeobecné odporúčania
na splnenie tejto požiadavky:


Brať do úvahy zručnosti, vedomosti a skúsenosti študentov využívajúcich inštitučný
systém dištančného vzdelávania



Byť explicitný o základe pre výber vyučovacích médií

2.3. Podmienky diaľkového učenia a jeho kvalita hodnotenia v Nórsku
2.3.1. Analýza podmienok diaľkového učenia
2.3.1.1. Miesto diaľkového učenia v národnom vzdelávacom systéme
Za účelom stáť a súťažiť úspešne na medzinárodnom trhu je jedným z najdôležitejších
faktorov zručnosť pracovnej sily. Úloha vyššieho vzdelávania je veľmi dôležitá v tomto prípade.
V Nórsku, diplom vyššieho vzdelania môže byť získaný po úspešnom ukončení štúdia na
univerzite, špecializovanej univerzite, národnom inštitúte umenia a univerzitných fakultách.
Štúdium v Nórsku je tradične rozdelené na postupné, ďalšie a priebežné. Postupné štúdium je
traditčné štúdium na plný úväzok.. Ďalšie štúdium udeľuje formálnu kvalifikáciu vzdelávania;
avšak, učenie je založené na vzdelaní už získanej a dokumentovanej úrovni kompetencií.
Priebežné štúdium sú krátkodobé kurzy na zlepšenie kvalifikácie; po ich ukončení kurz vydá
cerfifikát, ktorý nie je uznaný štátom, je vydaný. Diaľkové štúdium podporované ICT nie je
legalizované zákonomv zariadeniach vyššieho vzdelávania v Nórsku ako oddelená forma štúdia
poskytujúca kvalifikáciu vyššieho vzdelávania (diplom). Inštitúcie vyššieho vzdelávania
zvyčajne používajú len oddelené elementy diaľkového učenia..
Obdobie od 1990 do 1994 bolo obdobím zmien v systéme vyššieho vzdelania v Nórsku:
veľký vzostup počtu študentov, reštrukturovanie fakúlt, vytvorenie všeobecného legálneho
základu pre fakulty a univerzity. V súčasnosti, vďaka aktivite Nórskej Agentúre pre Flexibilné
Učenie vo Vyššom Vzdelávaní (SOFF) sa naštartovala aplikácia mových prvkov v metodike
diaľkového učenia v niektorých inštitúciách vyššieho vzdelávania; avšak, bola to absolútne nova
aktivita vo väčšine z nich.
Nový koncept “flexibilného” učenie sa používa čoraz viac v Nórsku v týchto dňoch. Tento
concept sa používa na definovanie formy diaľkového učenia, Keď študentom je poskytnutá
príležitosťštudovať v čase a mieste pre nich výhodnom, zvolením najprijateľnejšieho tempa. Táto
forma učenia je podporovaná špeciálne navrhnutými učebnými materiálmi a informačnými a
komunikačnými prostriedkami. Prvky diaľkového učenia sú často kombinované s tradičným
učením v inštitúciách vyššieho vzdelávania.. Forma diaľkového učenia alebo jej prvky sa
zvyčajne aplikujú v ďalšom a priebežnom štúdiu, ktoré zlepšujú prístupnosť učenia.
Avšak diaľkové učenie sa stáva hlavným cieľom pozornosti vo vzdelávaní dospelých.
Celoživotné učenie a príležitosti na učenie pre dospelých sú oblasťou vysokej priority vo

vzdelávacej politike Nórska. Od 1999 sa implementuje Kompetenčná reforma1 v Nórsku za
účelom rozšírenia príležitostí vyhovieť potrebnám rapídne sa meniacej spoločnosti získaním
nových zručností a kompetencií. Jedna oblasť Kompetenčnej reformy je flexibilné učenie
(diaľkové učenie).
Tradície diaľkového učenia majú hlboké korene vo vzdelávaní dospelých. Prvé diaľkové
vzdelávacie zariadenie pre dospelých NKS bolo zriadené v Nórsku v roku 1914. Rozvoj
diaľkového vzdelávania bol dôležitou časťou vzdelávacej politiky Nórska. Táto forma učenia
umožnila zlepšiť prístup ku vzdelaniu ľuďom žijúcim ďaleko od vzdelávacích zariadní.
Nórsko bola prvá európska krajina, ktorá zaviedla zo zákona vzdelávanie dospelých a
legalizovala formu diaľkového vzdelávania v učení dospelých.. V 1993 Zákon o diaľkovom
vzdelávaní bol integrovaný do Zákona o vzdelávaní dospelých.

2.3.1.2.Zákon a vyhlášky upravujúce diaľkové učenie a zabezpečenie kvality
Neformálne vzdelávanie
Ako sa už spomínalo predtým, diaľkové vzdelávanie bolo usmernené Zákonom o
diaľkovom vzdelávaní do roku 1993. V roku 1993 Zákon od diaľkovom vzdelávaní bol
integrovaný do Zákona o vzdelávaní dospelých. Tento zákon požaduje, aby inštitúcia
poskytujúca neformálne diaľkové učebné programy/kurzy a usilujúca sa o štátnu finančnú
podporu spĺňala nasledujúce požiadavky:


Zabezpečenie kurzov diaľkového učenia – nezisková organizácia;



Kurzy diaľkového učenia by mali spĺňať stanovené požiadavky kvality;



Programy diaľkového učenia by malil byť schválené Ministerstvom
výskumu;



Kurzy diaľkového vzdelávania by mali byť prístupné pre všetkých občanov krajiny;



Zodpovednosť poskytujúcej inštitúcie by mala byť dosiahnuteľná pre všetky kontrolujúce
inštitúcie, atď.

vzdelávania a

Ak je inštitúcia akreditovaná, mala by poskytnúť informáciu o počte študentov, kvalite
systému hodnotenia, organizačnej štruktúre, atď. Podľa vyššie uvedeného zákona, štátne náhrady
pridelené pre kurzy diaľkového učenia dospelých pokrývajú cca 5 % z ceny kurzu. Druhá časť
je platená buď účastníkom kurzu alebo jeho/jej zamestnávateľom.
Zákon o vzdelávaní dospelých tiež stanovuje, že funkcia kvality zabezpečenia
akreditovanej inštitúcie diaľkového učenia je delegovaná inštitúcii samej.
V roku 1993 Ministerstvo vzdelávania, výskumu a cirkevných záležitostí2 uložilo
Národnej Asociácii diaľkového vzdelávania (NADE), aby pripravila štandardy kvality
1

Kompetenčná Reforma v Nórsku, Ministerstvo vzdelávania a výskumu,
http://odin.dep.no/ufd/english/topics/education/competence-reform/014061-990031/dok-bn.html.
2
Now - Ministry of Education and Research.

diaľkového vzdelávania. Štandardy boli schválené ministerstvom vzdelávania, výskumu a
cirkevných záležitostí v júni 1993. Štandardy kvality diaľkového vzdelávania pripravené NADE
boli aktualizované v roku 1996 a 2001. V období od roku 1993 do 1996 sa uskutočnilo veľa
zmien v oblasti informačných a telekomunikačných technológií, ktoré stanovili aktualizáciu
štandardov súvisiacu s používaním technológií v diaľkovom učení. Druhá aktualizácia
štandardov v roku 2001 bola podmienená ďalšími zmenami v oblasti technológií a rozvoja
NADE, kedy mnohí noví členovia, štátne univerzity a inštitúcie vyššieho vzdelávania, ktoré mali
odlišné pedagogické a organizačné tradície než ostatní predchádzajúci členovia (neformálne
vzdelávacie inštitúcie), vstúpili do Asociácie v období od roku 1996 do 2001. Iný faktor, ktorý
stanovil aktualizáciu štandardov bolo implementovanie Kompetenčnej reformy a zmena vzťahu
ku podielu vzdelávacej požiadavky na trhu práce. Štandardy národnej asociácie NADE pre
inštitúcie diaľkového vzdleávania majú odporúčací charakter.

Neformálne vzdelávanie
Kým sa implementovala Reforma kvality3 v Nórsku, v júli 2002, boli urobené doplnky ku
Zákonu o univerzitách a univerzitných fakultách a Zákonu o súkromnom vyššom vzdelávaní,
ktorý umožňoval začiatok implementácie vyhlášky o Reforme kvality v inštitúciách vyššieho
vzdelávania od jesenného semestra 2003. Ako výsledok implementácie hore uvedenej vyhlášky
bola zriadená v roku 2002 Nórska Agentúra pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní (NOKUT).
Článok 3 (§13) Zákona o univerzitách a univerzitných fakultách legalizovali nasledujúce funkcie
NOKUT: kvalita hodnotenia a akreditácia inštitúcií vyššieho vzdelávania4.
Podľa vyhlášky o Kvalite reformy a hore uvedených doplnkov zákona v marci 2003
Ministerstvo vzdelávania a výskumu Nórska zmenilo poriadok usmernenia hodnotenia a
akreditácie vzdelávania. Nový akreditačný poriadok obsahuje akreditáciu poskytujúcej inštitúcie
a programu/kurzu.. Akreditácia inštitúcie poskytuje právo vydať diplomy uznané štátom.
Akreditácia programu alebo kurzu môže byť zabezpečená dokonca aj v prípade, keď poskytujúca
inštitúcia nebola akreditovaná..
2.3.1.3. Infraštruktúra diaľkového učenia
Štátne inštitúcie
Ministerstvo školstva a vedy je zodpovedné za vyššie vzdelávanie v Nórsku. Sektor
vyššieho vzdelávania v Nórsku je tvorený 4 univerzitami, 6 špecializovanými univerzitami, 26
univerzitnými fakultami, 2 umeleckými akadémiami a 29 súkromnými inštitúciami vyššieho
vzdelávania. Viac než 90 % študentov študuje na štátnych zariadeniach vyššieho vzdelávania.
V roku 1990 Ministerstvo vzdelávania, výskumu a cirkevných záležitostí zriadilo Nórsku
Agentúru pre flexibilné učenie vo vyššom vzdelávaní (SOFF), ktorá bola zodpovedná za rozvoj
diaľkového vzdelávania v nórskych zariadeniach vyššieho vzdelávania, ktorá používa nové
informačné a komunikačné technológie. SOFF agentára mala distribuovať dotácie pre rozvoj
diaľkového vzdelávania, schválené Parlamentom Nórska pre projekty vyššieho vzdelávania
diaľkového učenia.
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The Bologna Process from a Norwegian Perspective - towards a European Higher Education Area, Bologna-Bergen Summit,
2005, Ministry of Education and Research, http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/Norway/041014Fact_Sheet_BolognaProcess.pdf.
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V rokoch 1990-2000 SOFF financovala návrh modulov diaľkového učenia v
nasledujúcich oblastiach:
 spoločenské vedy;
 právo;
 matematika/prírodné vedy;
 obchod a manažment;
 medicína;
 sociálna práca;
 poľnohospodárstvo;
 technológie.

V rokoch 1990-2000 SOFF mala dosť obmedzené zdroje, konala dosť úspešne v podpore
diaľkového učenia. S rýchlym rozvojom informačných a komunikačných technológií záujem o
diaľkové učenie narastá napriek faktu, že jeho rozvoj nebol jasne definovaný vo vzdelávacej
politiky Nórska. Od roku 1999 iniciatívy vzdelávacej politiky, implementovanie Kompetenčnej
reformy boli väčšinou zacielené na ďalšie štúdium a priebežné vzdelávanie. Ministerstvo
školstva a vedy pridelilo dotácie pre rozvoj diaľkového vzdelávania, stanovilo úlohu pre SOFF
na implementovanie vyhlášky o Kompetenčnej reforme vo vyššom vzdelávaní. Hoci podpora
vzdelávania dospelých a celoživotného učenia nebola priamo definovaná v dokumentácii
usmerňujúcej aktivity SOFF, veľký počet meraní financovaných kým sa rozvíjalo diaľkové
učenie v zariadeniach vyššieho vzdelávania Nórska, podporoval priebežné štúdium dospelých.
V januári 2004 Ministerstvo vzdelávania a výskumu zriadilo Nórsku otvorenú univerzitu
(NOU), ktorá zjednotila SOFF a sieť univerzít celoživotného vzdelávania Nórska. Hlavný cieľ
NOU je podporiť rozvoj celoživotnéo a diaľkového učenia, podporovaného ICT financovaním
projektov v súlade s kritériami a oblasťami stanovenými Ministerstvom vzdelávania a výskumu.
V roku 1999 sa 6 zariadení vyššieho vzdelávania spojilo do organizácie nazvanej Nórska
sieťová univerzita, aby sa podelili o skúsenosti a kompetencie vo vytváraní programov štúdia na
internete a vytvorili projekty diaľkového učenia.Jedným z výsledkov projektov bolo stanoviť
kritériá zabezpečenia kvality pre online učenie. Kritériá boli aplikované pre členov siete; avšak,
iná inštitúcia, tvoriaca programy štúdia na internete ich mohla tiež používať. Sprievodcom
kritérií bola organizácia zabezpečenia služieb vyučovania: pre administratívu, učiteľov a
účastníkov kurzu.
Nórska Agentúra pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní (NOKUT) je zodpovedná za
zabezpečenie kvality systémov hodnotenia a akreditáciu inštitúcií a programov štúdia.

Neštátne inštitúcie.
V Nórsku je 15 akreditovaných neštátnych inštitúcií diaľkového vzdelávania..Najväčšie
inštitúcie diaľkového vzdelávania sú NKI Diaľkové vzdelávanie (NKI Fjernundervisning),
Diaľková škola Nórska (Norsk Korespondence Skole (NKS)) a FB diaľkové vzdleávanie (FB
Fjernundervisning), ktoré zabezpečuje viac ako 80 % všetkých kurzov diaľkového učenia.
Nórska asociácia pre diaľkové vzdelávanie (NADE) bola zriadená v roku 1968. Jej
cieľom je zabezpečiť rozvoj diaľkového vzdelávania v Nórsku, návrh pravidiel pre zabezpečenie
kvality diaľkového učenia, ohodnotiť kurzy diaľkového učenia a zúčastniť sa medzinárodnej
aktivity. V roku 1993 NADE pripravila štandardy zabezpečenia kvality diaľkového učenia.

2.3.1.4. Aplikované modely diaľkového učenia
“Klasický” model diaľkového učenia, aplikovaný v otvorených univerzitách v Spojenom
Kráľovstve, Nemecku a iných krajinách nebol schválený v Nórsku. Odráža sa to v správe
parlamentu Nórska pre roky 1990-1991 č. 49 “Von z tieňa a do popredia” (Fra visjon til virke)5,
ktorý stanovuje, že diaľkové učenie by malo byť podporným prostriedkom v zabezpečení
programov štúdia. Diaľkové učenie nie je prijateľná forma štúdia v inštitúciách vyššieho
vzdelávania Nórska. Tak v nórskych zariadeniach vyššieho vzdelávania tradičné štúdium je
kombinované s nezávislým učením, používajúcim oddelené prvky diaľkového učenia
(synchrónne a asynchrónne) alebo ich kombinácie. Za týmto účelom, prostredie virtuálneho
učenia (VLE)je čoraz viac populárnejšie v nórskych školách vyššieho vzdelávania. Prevažujúcim
prostredím virtuálneho učenia je ClassFronter (www.fronter.com) vytvorený Nórmi. Niektoré
inštitúcie vyššieho vzdelávania používajú štandardný komerčný systém a niektoré majú
vytvorené svoje vlastné prostredie virtuálneho učenia. Niektoré univerzity používajú niekoľko
virtuálnych učení VLE. Údaje dolu prezentujú informáciu o počte a typoch prostredia
virtuálneho učenia používaného v zariadeniach vyššieho vzdelávania v Nórsku6.
Inštitúcie vyššieho vzdelávania v Nórsku sú viac spôsobilé používať virtuálne učenie
vytvorené Nórmi, pretože najlepšie spĺňa potreby zabezpečenia informácie a potvrdenia spätnej
väzby. Kým sa implementujú medzinárodné projekty, špeciálne vyučovanie sa vysiela cez
videokonferencie7.

2.3.1.5. Štatistické údaje o diaľkovom učení

5 Grepperud G., Støkken A. MToska., J.A. Out of the Shadow and Into the Spotlight - The Development of Distance
Teaching in Norwegian Higher Education. International Review of Research in Open and Distance Learning, 2002, ISSN:
1492-3831, http://www.irrodl.org/content/v2.2/toska.html.
6 Grepperud G., Støkken A. MToska., J.A. Out of the Shadow and Into the Spotlight - The Development of Distance
Teaching in Norwegian Higher Education. International Review of Research in Open and Distance Learning, 2002, ISSN:
1492-3831, http://www.irrodl.org/content/v2.2/toska.html.
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V rokoch 1990-2001 bolo viac než 20 000 študentov v 220 moduloch, vytvorenie ktorých
bolo financované cez SOFF. Zabezpečenie väčšiny z nich bolo kombinované: elementy
diaľkového učenia boli integrované do tradičného učenia.
Štatistické údaje o diaľkovom učení študentov boli systematicky zbierané. Podľa SOFF,
asi 12 000 študentov bolo v kurzoch diaľkového učenia, čo robí 7% z celkového počtu
študentov. Doposiaľ moduly diaľkového učenia nesúťažili s neštátnymi inštitúciami diaľkového
učenia, hoci rozvoj diaľkového učenia vytvoreného štátom založením nórskej agentúry SOFF
mal pozitívne výsledky.
Zo 700 kurzov diaľkového učenia 30 % sú kurzy vyššieho vzdelávania, ktoré
zabezpečujú ročne v 15 akreditovaných neštátnych inštitúciách diaľkového učenia v Nórsku.
20 000 – 30 000 študentov, ktorí si želajú zlepšiť svoju kvalifikáciu, sa v nich cvičí.
Najväčšie inštitúcie diaľkového vzdelávania sú NKI Diaľkové vzdelávanie (NKI
Fjernundervisning)), Diaľkové škola Nórska (Norsk Korespondence Skole (NKS) a FB diaľkové
vzdelávanie (FB Fjernundervisning), ktoré zabezpečuje viac než 80 % všetkých kurzov
diaľkového učenia.

Prípadová štúdia
Nórsky Inštitút vedomostí (NKI) je akreditovaná nezisková nevládna organizácia
financovaná Ministerstvom vzdelávania a výskumu Nórska. Nórsky Inštitút vedomostí NKI
pozostáva z troch jednotiek: Publikovanie, Polytechnická fakulta a Diaľkové vzdelávanie.
V roku 2005, NKI Jednotka Diaľkové vzdelávanie (NKI Fjernundervisning)8 ponúkla
viac než 230 programov štúdia a asi 470 kurzov, poskytnutých na diaľku. Asi 10000 študentov
študuje na diaľku ročne (20 % z nich je v kurzoch poskytovaných cez internet). Kurzy vyššieho
vzdelávania sú buď akreditované partnerskou inštitúciou (napr. Univerzitná rada) alebo
poskytované fakultou alebo univerzitou.

2.3.2. Systém hodnotenia kvality diaľkového učenia
2.3.2.1. Systém hodnotenia kvality v tradičnom a diaľkovom učení
Od roku 2004 každé zariadenie vyššieho vzdelávania musí mať system zabezpečenia
internej kvality koordinovaný s kritériami hodnotenia stanovenými NOKUT Nórskou agentúrou
pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní. Podriadením legislatívy prijatej v 2003
implementovaním Zákona o univerzitách a univerzitných fakultách bolo poskytnuté inštitúciám
vyššieho vzdelávania viac zodpovednosti zabezpečením kvality vyššieho vzdelávania. Systém
zabezpečenia kvality poskytujúcej inštitúcie obsahuje kontrolu vyučovacieho procesu, postupy
sebaanalýzy, zabezpečenie kvality programov nového učenia neustálym aktualizovaním systému
zabezpečenia kvality, atď. Poskytujúca inštitúcia robí svoje vlastné rozhodnutie, aké údaje
zbierať, aby sa zabezpečila kvality jej aktivity.
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Po zriadení Nórskej Agentúry pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní (NOKUT) sa stala
zodpovednou za zabezpečenie hodnotenia kvality vo vyššom vzdelávaní na národnej úrovni.
NOKUT je zodpovedná za systémy zabezpečenia hodnotenia kvality vzdelávania akreditáciou
inštitúcií a programov štúdia. Jej aktivita je regulovaná legislatívou Ministerstva vzdelávania a
výskumu Nórska.

Úrad Agentúry pre zabezpečenie kvality NOKUT stanovil nasledujúcich 10 kritérií
týkajúcich sa systému zabezpečenia kvality poskytujúcej inštitúcie9:
1. Čo je úlohou systému zabezpečenia kvality v stratégii poskytujúcej inštitúcie?
2. Ako sú stanovené ciele zabezpečenia kvality?
3. Ako sa zabezpečenie kvality týka manažmentu a dohľadu na všetkých úrovniach
inštitúcie?
4. Ako je organizovaný proces zabezpečenia kvality s jasným rozdelením zodpovednosti?
5. Ako inštitúcia vyberá a spracuje údaje a informácie, ktoré sú potrebné pre hodnotenie
všetkých častí štúdia? Ako sú informácie zbierané na vyššej inštitučnej úrovni?
6. Ako sa analyzujú informácie o dosiahnutí cieľov kvality? Ako systematickysa poskytuje?
7. Ako inštitúcia používa výsledky zabezpečenia kvality, aby prijala rozhodnutia o
zabezpečení kvality súčasných a nových programov štúdia?
8. Ako kvalita zabezpečuje podmienky manažmentu zdrojov a priorít inštitúcie (ľudské
zdroje, infraštruktúra a služby)?
9. Ako kvalita zabezpečenia systému obsiahne celé prostredie učenia a ako sú do toho
zapojení študenti?
10. Týka sa ročná správa o zabezpečení kvality, predkladaná Výboru inštitúcie súčasnej
kvality vzdelávania a tej, ktorá bude poskytovaná v budúcnosti?

2.3.2.2. Vzťah ku kvalite štúdia a koncepcii kvality a aplikované štandardy hodnotenia
Keď evaluujeme potreby používateľa, kvalita je zvyčajne popisovaná ako "vyhovujúca
potrebám". Avšak nie je ľahké identifikovať používateľa vzdelávania. Podľa úradov, priamy
používateľ je študent, druhým používateľom je zamestnávateľ, atď. Tak je kvalita definovaná
rôzne, závisí od zainteresovaných strán: predstavitelia úradov, učitelia, administrátori, študenti,
zamesstnávatelia, atď. Keď sa analyzuje vyššie vzdelávanie, rozlišujú sa tri vzťahy ku kvalite:
kvalita štúdia zo študentovho uhla pohľadu, kvalita štúdia v podienkach cieľov ištitúcie a kvalita
štúdia v podmienkach vyhovenia potrieb spoločnosti. Iná definícia kvality by bola “produkt
(vzdelávací proces) vyhovujúci stanoveným požiadavkám”. V tomto prípade zainteresované
strany môžu stanoviť relevantné požiadavky pre zabezpečenie kvality. Kvalita je definovaná
9
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rôzne; avšak, aby sa zaistila a zhodotila kvalita vzdelávania dôležité je definovať najprv koncept
kvality presne.
Preto je nevyhnutné definovať nasledujúce koncepty: "kvalita kontroly", "kvalita
hodnotenia", "kvalita zabezpečenia" a “kvalita manažmentu”. Definícia ”kontroly kvality” v
technickom prostredí je nasledujúca: “metódy alebo činnosti na splnenie požiadavok kvality”
(ISO 8402). Rozprávanie o vyššom vzdelávaní, štátnej kontrole stratégie môžeme pridať k tejto
definícii. ISO štandardy definujú audit kvality, hoci, keď hovoríme o vyššom vzdelávaní,
používa sa termín “kvalita hodnotenia”. Je to definované nasledujúcim spôsobom: “neustála
kontrola, aby sa identifikovalo, či je aktivita primeraná plánom a či produkty (vzdelávací
process) sú účinne stanovené a sú vhodné na dosiahnutie stanovených cieľov" [Hansson H.,
2002].
Agentúra NOKUT stanovuje vo svojich dokumentoch, že dobrý system zabezpečenia
kvality spája nástroje manažmentu inštitúcie s nástrojmi na zlepšenie dennej aktivity. Proces
učenia v systéme zabezpečenia kvality by mal byť kombinovaný s protredím učenia, aby sa
motivoval personál a študenti a aby boli zapojení do procesu zabezpečenia kvality.
Zodpovednosť každej strany zúčastňujúcej sa na zabezpečení systému kvality by mala byť jasne
definovaná. Zariadenie vyššieho vzdelávania urobí svoje vlastné rozhodnutie o tom, aký by mal
byť system zabezpečenia kvality, ktorý závisí od profilu inštitúcie a počtu študentov, a ako by
mal byť proces zabezpečenia kvality dokumentovaný. Zariadenie vyššieho vzdelávania nemusí
podávať správu agentúre o zabezpečení internej kvality; napriek tomu však tento údaj by mal
byť dodaný počas externého hodnotenia.
Zámerom systému zabezpečenia kvality je zaistiť vysokú úroveň kvality vzdelávania a
jeho neustále zlepšenie zdôraznením sily a slabosti učebného procesu a formovať kultúru
zabezpečenia kvality. Funkciou agentúry NOKUT je evaluovať, či zabezpečenie kvality funguje
úspešne v zariadení vyššieho vzdelávania, a či podporí zlepšenie učebného procesu. Odporúčania
dané počas hodnotenia agentúrou NOKUT pomáhajú inštitúciám vyššieho vzdelávania zlepšiť
zabezpečenie systému kvality a kvalitu štúdia.
Do roku 2003 zabezpečenie kvality v Nórskych inštitúciách vyššieho vzdelávania by
mohlo byť charakterizované kritickou sebaevaluáciou “univerzita je inštitúcia skúmajúca všetko,
ale nie svoju vlastnú aktivitu” [Hansson H., 2002]. Pred začiatkom activity agentúry NOKUT v
roku 2003 sa nevenovala špeciálna pozornosť systematickému hodnoteniu kvality a modelom
diaľkového učenia v štátnych inštitúciách vyššieho vzdelávania. Avšak hodnotenie kvality bolo
podstatnou časťou aktivity neštátnych zariadení diaľkového učenia. Bolo podmienené
niekoľkými príčinami:


Diaľkové vzdelávanie je oblasťou vzdelávania, ktorá je charakterizovaná množstvom
nových pedagogických riešení a technológií, kde sa testujú rôzne modely a systémy;
hodnotenie ich účinnosti a produktivity je veľmi dôležité.



Zvláštnosti organizácie diaľkového učenia poskytujú príležitosť dosiahnuť priamu
spätnú väzbu od študenta hneď;



Inštitúcie diaľkového učenia by mali poskytovať vysokú kvalitu vzdelávacích služieb,
aby sa zmenil imidž diaľkového vzdelávania ako druhoradého.

Nasledujúce ciele zabezpečenia internej kvality sú stnovené v týchto inštitúciách:


Definovať aspekty kvality vzdelávania;



Identifikovať slabosti podmieok štúdia;



zaviesť kvalitu zabezpečenia na inštitucionálnej úrovni;



zavádzať neustálu kvalitu zlepšenia.

Systém zabezpečenia kvality v inštitúciách diaľkového učenia je zriadený na všetkých
stupňoch programu štúdia: od podmienok
informácie ku perspektívnym študentom až do
ukončenia programu. Poriadok hodnotenia učebného procesu je určený, keď je určený študentmi.
Okrem toho, špeciálny poriadok je stanovený pre seba-analýzu inštitúcie, pre dokumentáciu
zlepšenia učebného prostredia, pre kvalitu zabezpečenia nových programov štúdia a pre neustálu
aktualizáciu systému zabezpečenia kvality.

Aplikované štandardy hodnotenia
Pretože nórske neštátne inštitúcie diaľkového učenia majú hlboké korene a tradíciu v oblasti
diaľkového vzdelávania, boli analyzované Asociácie pre diaľkové vzdelávanie (NADE)
spojením týchto inštitúcií. Aktivity inštitúcií diaľkového učenia sú rozdelené do 4 kategórií v
Štandardoch kvality diaľkového vzdelávania pripravených NADE:


informácia a konzultácia;



návrh kurzu;



zabezpečenie kurzu;



administrácia.

Každá z hore spomínaných kategórií je rozdelená do 4 oblastí:


podmienky a prekážky;



implementácia;



výsledky;



kontinuita.

Všetky tieto prvky robia matricu 16 elementov, nazvanú oblasti kvality. Každá z týchto
oblastí kvality má stanovené faktory kvality, podľa ktorých inštitúcia diaľkového učenia môže
navrhnúť systém zabezpečenia kvality. Štandardy kvality týchto inštitúcií majú odporúčací
charakter. Inštitúcie diaľkového učenia aplikujú 16 oblastí kvality podľa ich vlastného charakteru
aktivity. Keďže diaľkové učenie/aplikácia oddelených elementov diaľkového učenia v nórskych
štátnych inštitúciách vyššieho vzdelávania sa uskutočňuje sporadicky, neexistuje žiaden poriadok
regulujúci kvalitu zabezpečenia a kvalitu hodnotenia diaľkového učenia a odrážajú zvláštnosti

takéhoto učenia. Napriek tomu nórske neštátne inštitúcie diaľkového učenia majú hlboké korene
a tradície v oblasti diaľkového vzdelávania. Tak nórske štátne inštitúcie vyššieho vzdelávania sa
ďalej neanalyzujú, ale analýza najväčšej nórskej inštitúcie diaľkového učenia, NKI
Fjernundervisning, je prezentovaná nižšie.

Prípadová štúdia: NKI Diaľkové vzdelávanie (NKI Fjernundervisning)
Keďže diaľkové vzdelávanie nie je široko aplikovaná forma štúdia v zariadeniach
vyššieho vzdelávania, ako to už bolo spomínané pretým, najväčšia akreditovaná neštátna
inštitúcia diaľkového učenia NKI Fjernundervisning10 bola vybraná ako objekt pre prípadovú
štúdiu. NKI programy/kurzy diaľkového učenia študentov môžu vybrať jeden program štúdia
alebo kurzu alebo ich kombináciu a začať študovať vybratím najvhodnejšieho miesta.
a) interné hodnotenie
Interné hodnotenie Odboru diaľkového vzdelávania NKI sa uskutočňuje cez NKI
Výskumný odbor interného hodnotenia, čo môže byť iniciované a uskutočnené pracovníkmi
administrujúcimi program alebo kurz. Programový administrátor môže pripraviť a poslať
dotazník alebo viesť interview cez telefón so študentmi a učiteľmi počas zabezpečenia kurzu.To
zabezpečí veľa cenných informácií; avšak táto informácia môže byť niekedy evaluovaná
čiastočne. Toto hodnotenie je vykonané osobami, ktoré sú menej angažované v učebnom procese
a oboznámili sa s metódami vedenia výskumu. Z tohoto dôvodu sa niekedy externí hodnotitelia
najímajú.
b) kritériá hodnotenia
Aby sa evaluovala kvalita diaľkového učenia programov/kurzov, sú aplikované rôzne
kritériá hodnotenia:
 počet vstupov (ukazuje, či program/kurz vyhovuje potrebám ľudí);
 počet absolventov a vylúčených študentov;
 hodnotenie študentových vedomostí;
 učebné materiály študentov, učiteľov a expertov a hodnotenie zabezpečenia kurzu.
c) prostriedky a metódy hodnotenia
NKI interné hodnotenie je vykonávané niekoľkými spôsobmi:
 experimentálny a prieskymný výskum;
 testovanie;
 prípadové štúdie, atď.
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Experimentálny výskum
Veľký počet výsledkov experimentálneho výskumu sa používa pre hodnotenie kvality.
NKI robí experimentálny výskum používaním mnohých prostriedkov diaľkového vzdelávania,
testuje mnohé prognózy, pretože forma diaľkového vzdelávania je ako samotné experimentálne
laboratórium používané pre testovanie žiadostí rôznych foriem a metód učenia ako aj nových
informačných a komunikačných technológií. Nastavené prostriedky sú integrované do učebného
procesu. Okrem toho sa používajú interview a dotazníky v experimentálnom výskume, aby sa
zistili dosiahnuté výsledky, ktoré nie je možné vidieť zo štatistických údajov. Príklady
experimentálneho výskumu sú časové obdobia odovzdania vykonanej úlohy až po prevzatie
zhodnotenej úlohy od učiteľa, poslanie motivačného listu pasívnym študentom (ak je kontakt s
učiteľom prerušený na viac ako jeden mesiac), atď.

Prieskumný výskum
V súčasnosti výskum študentov, ktorí vstúpili na univerzitu a ktorí boli vylúčení je
dovolený a výsledky študentov tradičného učenia a diaľkovéo učenia sú porovnávané (4-ročný
výskum). Táto metóda je používaná pre výskum kvality učebných materiálov, pôsobenie
učiteľov, kvalitu služieb NKI, atď. Dosiahnuté výsledky sa používajú pre zhodnotenie systému
zabezpečenia kvality, programy, kurzové materiály a organizáciu zabezpečenia služieb. Keď sa
robí výskum, často sa používajú rôzne výskumné metódy, napríklad:
 dotazníky pre študentov o ich skúsenostiach a potrebách;
 testy riešiace problémy;
 dotazníky pre učiteľov;
 interview s administratívnym personálom;
 pozorovanie prednášok doma;
 popis skúseností učiteľov a programových koordinátorov;
 popis skúseností vybraných študentov;
 hĺbkové interview so študentmi a učiteľmi podľa ich predchádzajúcich odpovedí, atď.

d1) hodnotenie kvality na úrovni kurzu diaľkového učenia
Keď hodnotíme kurz, hodnotia sa nielen názory študentov a kurátorov, ale berie sa do
úvahy aj hodnotenie vedomostí. Výsledky hodnotenia vedomostí študentov diaľkového učenia sa
periodicky porovnávajú s výsledkami študentov na plný úväzok. Hoci porovnávanie čiastočne
dovoľuje vyvodiť závery z kvality poskytovaných služieb, nie je mu venovaná veľká pozornosť.

Je to podmienené nasledujúcimi faktormi:
1) študenti si vyberú formu štúdia sami;
2) percento vylúčených študentov diaľkového učenia je oveľa vyššie než vylúčených
študentov tradičného učenia.
Vytvorenie nových kurzov diaľkového učenia a kvality hodnotenia sa vykonáva
rozličnými spôsobmi:
1) špecialista na metodiku diaľkového učenia môže byť členom vytvorenej skupiny kurzu
a kontrolovať materially diaľkového učenia v procese ich tvorenia, evaluovať ich ako "náhradný
študent" a ponúknuť zlepšenia. Externý odborník je najatý, aby zhodnotil kvalitu obsahu
subjektu.
2) “pracovná” verzia učebných materiálov je pripravená a poskytnutá študentom
diaľkového učenia. Dotazníky a priame interview pomáhajú zbierať a sumarizovať informácie o
vzťahoch študentov a ich skúsenostiach v novom kurze. Učiteľ kurzu je teda povinný zabezpečiť
administráciu s informáciou o ťažkostiach študentov, pravopisných chybách nájdených v
učebných materiáloch, atď. Do úvahy sa berú pozbierané informácie, kurzový material je
opravený a finálna verzia kurzu diaľkového učenia je navrhnutá.

d2) hodnotenie kvality na úrovni programov diaľkového učenia
NKI – Nórska inštitúcia diaľkového učenia vždy vykonáva interné hodnotenie, aby
skontrolovala, či aktivity inštitúcie idú s jej cieľmi, a to dlhodobými ako aj krátkodobými.
Keď sa vykonáva výskum, je veľmi dôležitá analýza študentovho prijatia a vylúčenia.
Počet prijatých v analyze dovoľuje vyvodiť závery, že prijímanie študentov je výhodné pre
národnú politiku a politiku implementovanú inštitúciou, pretože NKI je inštitúcia, ktorá vypĺňa
medzery v infraštruktúre inštitúcií tradičného učenia v podmienkach dostupnosti (geografickej,
sociálnej, vzdelávacej).
Keď sa pripravuje prieskum počtu vylúčených študentov, skúša nájsť spojenie medzi
prípadmi eliminácie a aspektmi zabezpečenia programov/kurzov diaľkového učenia. Pokúša sa
zlepšiť kvalitu slabších spojení. Indikátor eliminovaných študentov v prieskume je jedným z
najdôležitejších.
Externé hodnotenie programu diaľkového učenia je vykonané externými hodnotiteľmi
podľa akreditačnej schémy. Aby sa aktualizoval program, musí byť najprv urobené jeho interné
hodotenie. Kým sa vytvára program diaľkového učenia, jeho interné hodnotenie je vykonané
najatým externým hodnotiteľom. Hodnotia sa tri hlavné oblasti:
1) Faktory životného prostredia/situácie, napr. forma a obsah štúdia, administrácia,
potreby študentov, potreby učiteľov a ich príspevok k zabezpečeniu programu, atď.
2) Proces vyučovania/učenia, napr. Čo sa skutočne deje počas zabezpečenia programu,
berúc do úvahy faktory životného prostredia / situácie.

3) Výsledky, napr. zmena študentovho správania a vzťahy v jednotlivých oblastiach,
zručnosti riešenia problémov, atď. (subjektívne hodnotenie kvality kurzu týkajúce sa
skúsenosti a realizácie potrieb).

Personál
Pre väčšinu učiteľov diaľkového učenia NKI pracujúcich v NKI to je druhé zamestnanie.
Oddelenie diaľkového učenia NKI zamestnáva asi 400 učiteľov (tútorov), pre ktorých to je druhé
zamestnanie (60 ľudí je zamestnaných na trvalej báze). Tútori zvyčajne pracujú z domu. Je
veľmi dôležité zabezpečiť kvalitu práce tútora diaľkového učenia. Každá osoba hľadajúca miesto
tútora diaľkového učenia na NKI musí úspešne ukončiť kurz metodiky diaľkového učenia „Tútor
v diaľkovom vzdelávaní“. Počas kurzu je schopnosť osoby pracovať ako tútor evaluovaná a
potenciálni tútori sú vyberaní. Od roku 2000 sa tento kurz poskytuje len cez internet.
Systematické zbieranie údajov a správ o kvalite zabezpečenia je dôležitým faktorom v
systéme zabezpečenia kvality inštitúcie.
Keď sa implementuje Reforma kvality stanovuje Ministerstvo školstva a vedy
požiadavku vytvoriť systém zabezpečenia kvality služieb poskytovaný inštitúciami vyššieho
vzdelávania a mechanizmus jeho pravidelnej aktualizácie. Jedna z funkcií NOKUT je hodnotiť
systémy kvality hodnotenia inštitúcií vyššieho vzdelávania. Okrem toho Ministerstvo
vzdelávania a výskumu stanovilo smernice, podľa ktorých je vykonávaná kvalita hodnotenia.
Odkedy sa zvláštnosti diaľkového učenia neodzrkadľujú v kritériách hodnotenia, štandardy a
postupy stanovené NOKUT nie sú ďalej poňaté v tejto analýze. Aspekt diaľkového učenia je
spomínaný len v jednom z bodov kritérií hodnotenia vyučovacieho procesu - Regulovanie
flexibilného učenia (e-learning).

2.4. Podmienky diaľkového učenia a hodnotenie jeho kvality vo Švédsku
2.4.1. Analýza podmienok diaľkového učenia
2.4.1.1. Miesto diaľkového učenia v národnom vzdelávacom systéme
Švédsky vzdelávací system pre vyššie vzdelávanie je založený na kurzoch a programoch
štúdia. Štúdium sa vykonáva v programoch štúdia. Niekoľko študijných programov udeľujúcich
profesionálnu kvalifikáciu (napr. lekár alebo právnik) je schválených na národnej úrovni vo
Švédsku. Iné študijné programy boli schválené na miestnej úrovni (univerzitná úroveň alebo
úroveň vysokej školy) a nie sú na nich aplikované žiadne rozhodnutia o národnej úrovni.
Rozhodnutia týkajúce sa štruktúry a kurov akýchkoľvek programov štúdia sa robia na inštitučnej
úrovni s určitými obmedzeniami programov udeľujúcich profesionálnu kvalifikáciu. Kurzy sú
srdcovou podstatou vo švédskom systéme vyššieho vzdelávania. Spravidla sú vypracované na
fakultnej úrovni a o učebných plánoch sa rozhoduje na úrovni rezortov/fakúlt.
Diaľkové učenie nie je spracované odlišne od iných foriem učenia, a dokonca by ani
nemuselo byť definované v učebných osnovách, že sú kurzy na diaľku. Tak, tie isté kurzy môžu
existovať buď ako kurz v areáli vysokej školy alebo na diaľku. Tým istým spôsobom jednotlivá
univerzita/fakulta môže prijať rozhodnutie poskytnúť určitý program štúdia na diaľku. To
znamená, že univerzity/fakulty sú iniciátormi diaľkového vzdelávania a diaľkové učenie sa

používa ako základné vzdelávanie v riedko obývaných oblastiach Švédska. Diaľkové štúdium sa
používa tiež na niektoré stupne v priebežnom vzdelávaní, kde university majú právo poskytnúť
vyučovacie služby podnikom.
Na podporu diaľkového učenia bola zriadená Švédska sieťová univerzitná agentúra.
Pracuje v úzkej spolupráci a kontakte so švédskymi univerzitami a vysokými školami, aby sa
zlepšili nástroje, aby sa prehĺbii vedomosti a rozšírili nové skúsenosti. Na webovej stránke
Sieťovej univerzity11 môžeme nájsť všetky kurzy a programy diaľkového učenia poskytované vo
Švédsku. Švédska sieťová univerzitná agentúra poskytuje doplnkové financovanie univerzitám
na rozvoj a realizáciu diaľkových kurzov12. Švédska sieťová univerzitná agentúra podporuje tiež
množstvo projektov týkajúcich sa kritérií analýzy kvality, požiadaviek na riadiace systémy
učenia, atď.

2.4.1.2.Zákon a vládne vyhlášky upravujúce diaľkové učenie
Jediné zákony a vyhlášky upravujúce diaľkové učenie vo vyššom vzdelávaní je súbor
vyhlášok pre Švédsku sieťovú univerzitnú agentúru (SFS 1999:249, 2002:25, 2002:26) (SFS
1999:249, 2002:25, 2002:26)
2.4.1.3. Infraštruktúra diaľkového učenia
Švédska sieťová univerzita založená v roku 2002 zjednocuje 35 inštitúcií vyššieho
vzdelávania (85 % všetkých zariadení vyššieho vzdelávania). 2600 modulov diaľkového učenia
(kurzov) a zhruba 100 programov štúdia poskytovaných vo svojej databáze. Okolo 20 %
švédskych študentov ročne (celkový počet študentov je 385 000) študuje diaľkovo alebo napoly
diaľkovo.
Funkcie Švédskej sieťovej university sú nasledujúce: poskytnutie a informovanie o
moduloch diaľkovéo učenia (kurzoch), spravovanie Švédskej sieťovej univerzity a
koordinovanie jej aktivít, poskytovanie podpory tvorbe kurzov diaľkového učenia a vytváranie
internetových nástrojov .
Každá univerzita používa svoje vlastné servery pre zabezpečenie učebných materiálov.
Systémy videokonferencie sú k dispozíícii na univerzitách a vysokých školách, ale hlavný cieľ je
vo Švédsku na kurzoch založených na internete.
Počítačové učebne a počítačové siete sú k dipozícii v nocľahárňach na univerzitách. V
niektorých prípadoch sú k dispozícii počítačové učebne na stredných školách.. Švédsko má
veľmi dobré širokopásmové pokrytie a väčšina domov má počítač, napr. “Osobný počítačový
program” bol celkom úspešný.
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12 „Våra Nyckeltal 2002-2005”, the Swedish Net University Agency 2005.

2.4.1.4. Aplikované modely diaľkového učenia
Hlavný model – zmiešaný – obsahuje niektoré alebo všetky z nasledujúcich:


Povinné stretnutia a semináre (63 % kurzov);



Učebný material na webe s odvolaním sa na materiál na čítanie;



Učebný material e dodávaný so sebatestovaním/interaktívnymi elementami;



laboratóriá, semináre, workshopy môžu byť vykonávané cez internet;



tútorstvo je vykonávané cez e-mail alebo system pre spoluprácu;



komunikácia sa vykonáva používaním
prostriedkami komunikácie;



skúšanie sa vykonáva cez pridelené úlohy alebo webové testy.

chatovacej miestnosti alebo

inými

2.4.1.5. Štatistické údaje o diaľkovom učení
V roku 2005 Švédska sieťová univerzitná agentúra publikovala správu o kľúčových
indikátoroch diaľkového učenia vo Švédsku13.Všetky údaje v tejto sekcii sú prevzaté z tejto
správy. Diaľkové učenie poskytuje 35 univerzít a vysokých škôl. V roku 2004 bolo pre diaľkové
učenie k dispozícii 2 628 kurzov a programov štúdia. 102 z týchto boli programy štúdia na plný
úväzok (60 ECTS kreditov alebo viac).
Keďže niektoré univerzity a vysoké školy sú malé a špecializované (tanec, pedagogika,
šport, teológia, atď.), nie sú silne zainteresované na diaľkovom učení. Všeobecný počet
študentov ako aj počet študentov diaľkového učenia vzrástol. Napriek tomu počet študentov
tradičného učenia klesol. Percento pracujúcich študentov v kurzoch diaľkového učenia je vyššie
než tradične sa učiacich študentov.

2.4.2. Kvalita systému hodnotenia diaľkového učenia
Národná agentúra pre vyššie vzdelávanie je centrálnou agentúrou, ktorá sa zaoberá s
výstupmi vzťahujúcimi san a university a inštitúcie vyššieho vzdelávania vo Švédsku. Národná
agentúra pre vyššie vzdelávanie reguluje kvaitu hodnotenia vyššieho vzdelávania, dozerá na
inštitúcie vyššieho vzdleávania, skúma a analyzuje system vyššieho vzdelávania, hodnotí
kvalifikácie udelené v zahraničí, sponzoruje inovácie v oblasti vzdelávania, posyktuje informácie
o vyššom vzdleávaní a povzbudzuje prijatie študentov na vyššie školy. Práca Národnej agentúry
je vedená univerzitným kancelárom a výborom pozostávajúcim 11 členov vymenovaných
vládou. Národná agentúra bola zriadená v roku 1995. Má osadenstvo asi 140 zamestnancov.
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Národná agentúra pre vyššie vzdelávanie vykonáva programy hodnotenia univerzít a
vysokých škôl. Prvou fázou tohto programu bolo hodnotenie kvality programu všetkých inštitúcií
vyššieho vzdelávania. Cieľom druhej fázy (2001-2006) je hodnotenie všetkých oblastí vo
všetkých inčtitúciách podľa šesť ročného programu. Ak inštitúcia nevyhovuje požiadavkám
hodnotenia, nie je akreditovaná pre získanie práva skúšania. Napokon, agentúra vykonáva
množstvo tematických štúdií v problematických oblastiach.
Toto hodnotenie sleduje tradičný vzorec. Pred vyonaním celého hodnotenia sa uskutoční
v inštitúcii interné hodnotenie. Vo Švédsku nie sú žiadne špeciálne criteria pre diaľkové učenie.
Keď sa vykonáva sebaanalýza inštitúcia /fakulta/rezort by mali ukázať príležitosti diaľkového
učenia a analyzovať metodiku učenia a formy skúšania. Národná agentúra oznámila, že system
hodnotenia kvality bude reformovaný v roku 2006 na základe skúsenosti zo spustených
programov.

2.4.2.1. Vzťahy ku kvalite a konceptom kvality
Sú tri oblasti aktivity, ktoré sú považované za dôležité – národné hodnotenie,
medzinárodná akreditácia a systémy internej kvality individuálnych inštitúcií. Všetky kurzy by
mali byť hodnotené (dotazníky, sebaanalýza) na pravidelnom základe a môžu byť novo
navrhnuté v spolupráci so študentami.
2.4.2.2. Cieľ a zámer hodnotenia diaľkového učenia
Nie sú žiadne dodatočné kritériá hodnotenia pre evaluáciu programov diaľkového učenia
a kurzov vo Švédsku, okrem všeobecných používaných pre hodnotenie tradičného učenia. Sú
aplikované Národnou agentúrou pre vyššie vzdelávanie. Hodnotenie kurzu “inžinier online”,
navrhnutého niekoľkými univerzitami bolo vykonané v projekte Sieťovej university. Sieťová
univerzita tak vykonáva nejaké tematické štúdie napr. o výkonoch študentov. Inak hodnotenie
kurzov je zodpovednosťou každej jednej inštitúcie.
2.4.2.3. Hodnotenie kvality na úrovni modulu diaľkového učenia
Švédska sieťová univerzitná agentúra vydala správu o kvalite informačných a
komunikačných technológií aplikovaných v diaľkovom učení14.
Tieto kritériá boli pripravené pre vzdelávaciu inštitúciu sieťovej univerzity, ale mohli by
tiež slúžiť ako všeobecné smernice. Kritériá boli vytvorené pre časti procesu diaľkového učenia:
organizácia procesu, zabezpečenie kurzu a výskumu po ukončení kurzu..
Personál. Personál je plne kvalifikovaný. Univerzita sa postará o značné finančné
prostriedky na rozvoj kvalifikácie v tvorení kurzu a webu, používaní systému manažmentu
učenia, atď. Aktivita začala v deväťdesiatych rokoch a stala sa časťou programu personálneho
rozvoja univerzity.
Manažment a správa. Všetky programy štúdia sú vytvorené, riadené a spravované
rezortom. Avšak špeciálne jednotky diaľkového učenia boli zriadené na niektorých univerzitách.
Napríklad malá jednotka je zodpovedná za diaľkové učenie v Univerzite Lund – Úrad pre
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priebežné a diaľkové vzdelávanie. Táto jednotka hrala hlavnú úlohu v rozvoji diaľkového
vzdelávania v meste Lund. Vďake jej aktivite boli uzavreté dohody a začala spolupráca s
mnohými cudzími univerzitami a organizáciami. Napokon zaviedlo sa množstvo projektov LMS
stupeň LUVIT, projekty s Litovskými univerzitami, rozvoj satelitných odkazov, atď. Lundský
univerzitný úrad evaluácie je zodpovedný za kvalitu hodnotenia na Lundskej univerzite.
Zhodnotil množstvo študijných programov. Najdôležitejšie boli “barometrami” evaluačných
vzťahov ako aj pracovných a učebných podmienok.

2.5. Medzinárodné organizácie zapojené do procesov uznania a zabezpečenia kvality
diaľkového učenia
2.5.1. Dohody o uznaní akademickej kvalifikácie získanej v iných krajinách
Dohoda je zákonný súhlas medzi krajinami uznávajúcimi akademické kvalifikácie
získané v krajinách, ktoré ju podpísali. V súčasnosti, podľa údajov UNESCO15 je 6 územných
(Afrika, Arabské štáty, Ázia a Tichý oceán, Latinská Amerika a Karibik) dohôd, 2 Európske
dohody a 1 medziregionálna (región Stredozemného mora) dohoda o uznaní kvalifikácie. Krajina
ratifikujúca túto dohodu je povinná zriadiť Národné informačné centrum, ktoré bude
zodpovedné za praktické hodnotenie kvalifikácie, výmeny informácií a postupov. Každé 2 roky
sa organizuje stretnutie regionálnych výborov zodpovedných za implementáciu politických
rozhodnutí. Tieto stretnutia pripravuje sekretariát každého regionálneho výboru uznaného
UNESCOm. Dohoda o uznaní kvalifikácie týkajúca sa vysokoškolského vzdelávania v
Európskom regióne16 bola prijatá v Lisabone v roku 1997.

2.5.2. Diaľkové vzdelávanie a aspekty hodnotenia jeho kvality
Vysokoškolské vzdelávanie, otvorené a diaľkové učenie (ODL) Projekt základných
vedomostí17 iniciované na 31. konferencii Všeobecnej konferencie UNESCO analyzovali
problémy vysokoškolského vzdleávania týkajúce sa diaľkového učenia. Príspevok informačných
a komunikačných technológií k rozvoju vzdelávania, vedy a kultúry a vytvorenie vedomostnej
spoločnosti sa zdôrazňuje v tomto projekte. Dôležitosť diaľkovéo učenia sa zdôrazňuje v
rozvojových krajinách a krajinách prechodu na politiku výsledkov týkajúcich sa dôsledkov
otvoreného a diaľkového učenia vrátane transnárodného vzdelávania a zabezpečenia e-learningu,
ako aj virtuálnych univerzít. Kvôli úzkej spolupráci medzi Sektorom UNESCO pre vzdelávanie
komunikáciu a informácie ako aj partnerstvom s kľúčovými inštitútmi/ oblastnými úradmi a
regionálnymi výbormi bude pripravený poriadok uznávania kvalifikácií získaných v diaľkovom
učení. Séria analýzy potrieb v cieľových oblastiach bola iniciovaná v Afrike, Latinskej Amerike
a Karibiku, Ázii a Pacifiku, Arabských štátoch a v CIS krajinách. Napokon bol vypracovaný
výskum existujúcej databázy a hlavných vedomostí s platnosťou pre túto oblasť. Hoci sa projekt
skončí v roku 2003 oficiálny poriadok hodnotenia diaľkového učenia a získaných kvalifikácií
ešte nebol pripravený.
Dôležitosť diaľkového učenia je pravidelne zdôrazňovaná v dokumentoch a podujatiach
organizovaných cez UNESCO-CEPES18 ( Európske centrum pre vysokoškolské vzdelávanie).
Európske centrum pre vysokoškolské vzdelávanie bolo zriadené v roku 1972 s pohľadom na
podporu spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní medzi členskými štátmi európskeho regiónu
(krajiny Európy, Severnej Ameriky a Izraelu). Aktivity centra sú zacielené prednostne na
vysokoškoslké vzdelávanie v Strednej a Východnej Európe.
Od septembra 2003 je UNESCO-CEPES konzultačným členom Skupiny Follow-up
(Nasleduj ma) Bolognského procesu. Jeden z dokumentov UNESCO-CEPES konštatuje: “…v
15
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našej snahe vytvoriť oblasť Európskeho vyššieho vzdelávania sme sa rozhodli stlmiť nekonečný
potenciál rôznych foriem diaľkového učenia, ktoré je k dipozícii cez používanie
multimediálnych počítačov, telekonferencie a internet, ktoré umožňujú získanie diplomov
ľuďom, ktorí by inak nemali ďalšiu možnosť získať ho.”19.
Dôležitosť diaľkového učenia v doktorandskom štúdiu je zdôraznená: “Budúce plány pre
doktorandské štúdium sú hlavné pre pokračujúce debaty o rozvoji vyššieho vzdleávania.
Kľúčové otázky obsahujú distribúciu počtu študentov inštitúciami, prípravu finančných
prostriedkov, najmä poplatkov a metodiku pridelenia vládnych finančných zdrojov, rozvoj
nových foriem doktorandského štúdia, najmä výskumnej prípravy a vyučovaných komponentov,
ako aj uvedenie “profesionálnych” doktorátov; rozvoj nových spôsobov doručenia, najmä štúdia
na čiastočný úväzok a diaľkového učenia...”20.
Na druhej strane, napriek deklarovanej dôležitosti diaľkového učenia, neexistuje žiaden
spoločný system hodnotenia v dokumentoch poskytnutých cez UNESCO. Neustále sa o tomto
probléme diskutuje, ale jeho riešenie sa odkladá: “Dodatočná potreba pre budúcu diskusiu je ako
môžu alebo by mali klasifikačné systémy jednať o e-learningu a/alebo diaľkovom učení alebo o
druhu hybridných vyučovacích a učebných prístupov, ktoré vytvárajú mnohé unicerzity? Tento
aspekt prezentuje výzvu k tradičným prístupom klasifikačných systémov.”21.
Zdôrazňuje sa, že diaľkové učenie sa vzťahuje na veľký počet aktivít, ktoré sú
charakterizované oddelením študenta a učiteľa. Formy alebo siete diaľkového učenia buď môžu
patriť alebo nemôžu patriť do systému vyššieho vzdelávania v krajine, takýmto spôsobom sa
vytvárajú dodatočné problémy na uznanie kvalifikácie22.
Najviac informácií o podmienkach hodnotenia kvality diaľkového učenia je v nevládnej
organizácii - Európska Asociácia pre Diaľkové Učenie (EADL)23. Asociácia reprezentuje a spája
privátne nevládne organizácie ponukou vysokej kvality diaľkového učenia. V súčasnosti
asociácia spája 57 inštitúcií z rôznych krajín (väčšinou európskych). Cieľom asociácie je zlepšiť
kvalitu diaľkového učenia a zabezpečiť maximálnu podporu študentom. Asociácia EADL
organizuje otvorené diskusie a výmenu skúseností medzi všetkými jej členmi. Aby sa mohla
krajina stať členom tejto asociácie, mala by súhlasiť s Minimálnymi štandardami kvality pre
členov EADL. Tieto štandardy popisujú proces organizácie diaľkového učenia a jej zákonné a
organizačné aspekty. Členstvo v asociácii EADL nie je zadarmo a zabezpečuje voľnú výmenu
infornmácií medzi členmi tejto asociácie.
Najväčšiu pozornosť hodnoteniu kvality vzdelávania venuje Európska Asociácia pre
Zabezpečenie Kvality vo Vyššom Vzdelávaní (ENQA)24. Táto asociácia poskytuje informácie
národných dokumentov a stratégie o hodnotení kvality európskeho vyššieho vzdelávania
inštitúciám vyššieho vzdelávania a verejným organizáciam. V úzkej spolupráci s členmi
19
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asociácie ENQA pripravila asociácia štandardy a pravidlá zabezpečenia kvality v európskej
vysokoškolskej vzdelávacej oblasti25. Tento dosť podrobný dokument spomína rôzne formy
štúdia, diaľkového učenia a e-learningu. Na nešťastie tento document nezabezpečuje poriadok
regulujúci kvalitu hodnotenia diaľkového učenia.
Program Partnerstvo a spolupráca“26,projekt iniciovaný EU. Observatórium európskej kvality
je konzorcium piatich organizácií (Univerzita Duisburg-Essen, Inštitút pre informačné systémy
pre výrobný a operačný manažment (Koordinácia), MMB – Inštitút pre výskum médií a
kompetencií, Essen, Nemecko, Ecole Nationale de Ponts et Chausses, Paris, Francúzsko,
European Schoolnet, Brüssel, Belgicko, Centrum pre výskum a technolócie Hellas, Athen/
Thessaloniki, Grécko).
Prehľad stratégií zabezpečenia kvality učenia rozlličných krajín a organizácií je
prezentovaný na portáli tohto konzorcia27. Registrácia na tomto portáli poskytuje príležitosť pre
spoluprácu medzi užívateľmi a expertmi, výmenu informácií o témach zabezpečenia kvality a
účasť na diskusiách. Členstvo v Európskom portáli kvality (EQP) dovoľuje používať databázu a
uložiť informácie. Informácie môžu byť predkladané v národnom jazyku. Členstvo je bez
poplatku. Členom EQP sa pravidelne posielajú novinky, v ktorých sú prezentované informácie o
posledných inováciách a referencie o článkoch publikovaných v iných zdrojoch. Jeden z
príkladov je online prieskum „Používanie a distribúcia kvality v európskom E-Learningu – prvé
výsledky“, publikované na portáli EQP vo februári-marci 2005. Tento článok sa pokúša
zosumarizovať potreby a požiadavky e-learningu partnerov EQP za účelom zabezpečenia kvality
e-learningu. Skúmali 75000 odpovedí, ktoré reprezentovali rozličné skupiny používateľov,
tvorcov a politikov. Článok zdôrazňuje, že deskriptívna analýza, a nie normatívne dokumenty
prevažujú vo väčšine dokumentov dnes. Teda je zvýraznené, že aby sa zabezpečila kvalita štúdia
je dôležité vybrať jednu stratégiu a aplikovať ju do špecifického kontextu. Na druhej strane
určitá kompetencia, ktorá bude demonštrovaná vedúcimi vzdelávania e-learningu, tvorcami
multimédií a používateľmi je potrebná pre úspešné zabezpečenie kvality. Kvalita je určená 4
dynamickými a vzájomnými faktormi: kvalitné vedomosti „vedieť“, kvalitné skúsenosti
„používať“, kvalitná inovácia „modifikovať“ a kvalitná analýza „evaluovať“.

Analyzovaním kvality európskeho vzdelávania elektronickým učením z tohto hľadiska je
formulovaný Akčný plán kvality 2010 pre e-Learning:
1. Je dôležité zapojiť študentov do procesu zabezpečenia kvality.
2. Kultúra kvality e-learning štúdia by sa mala rozvíjať v Európe všeobecne.
3. Hlavná pozornosť v procese učenia by mala byť venovaná kvalite.
4. Kvalita by mala byť povinná pre všetky inštitúcie.
5. Podporné štruktúry by mali byť dobre zásobované a rozvoj ich kvality a služieb by mal
byť zaistený.
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6. Štandardy otvorenej kvality by mali byť neustále zlepšované, hodnotením širšej úrovne.
7. Mal by byť vakonávaný medzidisciplinárny výskum kvality v tradičnom vzdelávaní a elearningu.
8. Výsledky prieskumu by mali byť používané v praxi.
9. Všetky zainteresované strany by mali byť zapojené do procesu zabezpečenia kvality.
10. Vhodné obchodné modely by mali byť vytvorené na zabezpečenie kvality.

ZÁVERY A ODPORÚČANIA
1. V dokumentoch väčšiny cudzích krajín je diaľkové učenie definované ako progresívna
metóda štúdia a problémy, ktoré sa majú riešiť sú formulované (system hodnotenia
kvality, zákonné aspekty, komercializácia štúdia, atď.). Zdôrazňuje sa dôležitosť
diaľkového učenia pre rozvojové krajiny, kde sa uskutočňujú prechodné politické
procesy. V USA sa dokonca predpovedá, že vyššie vzdelávanie sa vráti do diaľkového
vzdelávania ako “najprevládajúcejšia forma učenia”; hoci štatistické údaje ukazujú,
každý piaty študent na americkej VŠ a univerzity praktizoval modul diaľkového učenia v
rokoch 2000-2001 (tento údaj bol publikovaný v roku 2003; odvtedy neboli žiadne
aktualizované štatistické údaje o diaľkovom vzdelávaní v USA).
2. Popularita diaľkového učenia v Litve narastá. V roku 2005 (podľa údajov nazbieraných
vykonávateľmi tejto analýzy) boli moduly a programy diaľkového učenia pripravené 8 z
15 štátnych univerzít (53,3 %) a 9 z 15 štátnych fakúlt (60 %). Moduly diaľkového
učenia boli poskytnuté 10 z 15 (66,6 %) štátnych univerzít a 8 z 15 štátnych fakúlt
(53,3%). V nasledujcich troch rokoch 6 ďalších štátnych uiverzít a 7 ďalších štátnych VŠ
plánuje pripraviť a poskytnúť moduly/programy diaľkového učenia.
3. Len 14,3 % z inštitúcií Litovského vyššieho vzdelávania, ktoré poskytovali moduly
diaľkového učenia v rokoch 2004-2005 je spokojných so systémom hodnotenia kvality
aplikovaných modulov a programov diaľkového učenia a 28,6 % inštitúcií Litovského
vyššieho vzdelávania je spokojných s organizáciou a správou diaľkového učenia vo
svojich inštitúciach podľa údajov zozbieraných vykonávateľmi tejto analýzy).
4. Jasná hranica medzi “diaľkovým" a “tradičným” učením nie je definovaná v zákonných
dokumentoch upravujúcich diaľkové učenie v USA a Európe. Dokonca USA, kde
rozdelenie na “diaľkové” a “tradičné” učenie je spájané so štátnou finančnou podporou
študenta poznali zo skúsenosti nejaké problémy. Komisia Kongresu kontrolujúca aktivity
akreditačných agentúr v roku 2002 zistila, že niektoré agentúry identifikovali programy
štúdia ako “diaľkové“, keď percento kurzov diaľkového učenia bolo menšie než 25 % a
niektoré identifikovali také programy štúdia ako “diaľkové”, ktoré mali viac ako 50 %
kurzov diaľkového učenia. Tretia skupina agentúr aplikovala úplne odlišné kritériá.
5. V európskych krajinách analyzovaná požiadavka na vyššie vzdelávanie v diaľkovom
učení v postupnom štúdiu bola stanovená a už viac nenarastá; avšak požiadaavky na
diaľkové učenie za účelom zlepšiť kvalifikáciu narastá. Počet programov diaľkového
učenia a študentov v USA narastá. Financovanie diaľkového učenia tiež narastá. V
európskych krajinách projekty rozvoja diaľkového učenia sú vo väčšine prípadov
financované štátom alebo z fondov iných programov.
6. Návrh a zabezpečenie vysokej kvality modulov/programov diaľkového učenia je drahý,
avšak vo veľkých krajinách je uhradený (USA, Veľká Británia) silnou ekonomikou.
7. V niektorých krajinách (USA, Veľká Británia, Španielsko) boli zriadené otvorené
univerzity, aby organizovali diaľkové učenie. Diaľkové učenie v tradičných zariadeniach
európskeho vyššieho vzdelávania má experimentálny charakter a stratégia jeho
zabezpečenia je krátkodobá.
8. Len vo Veľkej Británii je vhodnosť modulov diaľkového učenia akreditovaná
asociáciami, napr. zhoda modulov s matodickými požiadavkami pre diaľkové učenie.

Predmet obsahu modulov je schválený externými expertmi príslušného subjektu alebo
obsah modulu je akreditovaný na univerzite s podobným profilom.
9. V cudzích krajinách sa potvrdilo, že vysoká kvalita diaľkového učenia podporovaná
modernými informačnými a komunikačnými technológiami môže poskytnúť rovnaké
vzdelanie k tomu v tradičnom učení. Materiály diaľkového učenia sa často používajú v
tradičnom vzdelávaní.
10. Napriek faktu, že diaľkové učenie sa praktizuje vo väčšine krajín, medzinárodné
organizácie (UNESCO, jeho Európska jednotky, Európska asociácia pre zabezpečenie
kvality vo vyššom vzdelávaní, atď.), hlavných poslaním ktorých je zabezpečenie kvality
vyššieho vzdelávania, nestanovili spoločné požiadavky pre diaľkové učenie a
zabezpečenie jeho kvality.
11. V Litve a iných cudzích krajinách odborníci na vzdelávanie nevenujú dosť pozornosti
vytváraniu a aplikovaniu nových pedagogických modelov diaľkového učenia.
12. Na rozdiel od cudzích krajín Litva nemá akreditované kompetencie pre personal
diaľkového učenia (administrátori, IKT odborníci, tútori, atď.).
13. Keď sa v cudzích krajinách zriaďujú technológie diaľkového učenia, berú sa do úvahy
nasledujúce aspekty zabezpečenia kvality diaľkového učenia:
a. Technológie by mali byť atraktívnejšie pre študentov diaľkového učenia;
b. Technológie by mali pomáhať študentom študujúcim na diaľku, aby sa cítili ako
členovia inštitúcie vyššieho vzdelávania;
c. Technológie by mali umožniť študentom ľahko siahnuť po učebných materiáloch,
prístup do e-knižníc a iných vzdelávacích zdrojov;
d. Technológie by mali umožniť návrh kvalitných učebných materiálov pre autorov
modulov/programov diaľkového učenia;
e. Technológie by mali umožniť zabezpečenie a administráciu modulov/programov
diaľkového učenia.
14. Technológie by mali byť zriaďované len vtedy, keď ich dopad na zlepšenie procesu
diaľkového učenia je presne kontrolovaný. Experti USA vyvodili záver, že príliš veľa
pozornosti technológiam môže mať viac negatívny než pozitívny efekt, keď sa sústredí
na rýchlo sa meniace technológie. Za účelom vytvoriť účinný modul učenia sa vyžaduje
dlhšie časové obdobie.
15. Hlavné požiadavky na diaľkové učenie na modulovej úrovni pre zabezpečenie kvality sú:
a. Študenti diaľkového učenia by mali vopred dostať informáciu o modulových
požiadavkách, technológiach a potrebnej technickej príprave na ich úspešné
používanie. Študenti by mali mať konzultácie o používaní technológií.
b. Počas diaľkového učenia by mala byť zaistená interaktívna komunikácia medzi
študentom a učiteľom (tútor) a medzi študentmi.

c. Študentom diaľkového učenia by mala byť poskytnutá príležitosť dostať finančné
prostriedky a robiť výskum.
d. Hodnotenie vedomostí a zručností študentov diaľkového učenia by nemalo byť
odlišné od hodnotenia študentov tradičného učenia.
e. Poskytnutie informácií a konzultácií študentom diaľkového učenia by nemalo byť
odlišné od tradičnéo učenia.
f. Pre moduly diaľkového učenia by mali byť zabezpečené triedy v budove (keď
študenti nemôžu prísť do vzdelávacej inštitúcie).
g. Moduly diaľkového učenia by mali byť hodnotené a uznávané prinajmenšom na
úrovni fakulty VŠ s pomocou kvalifikovaných expertov diaľkového učenia.
16. Podľa názoru väčšiny expertov najdôležitejšími faktormi určujúcimi kvalitu diaľkového
učenia sú interaktívna komunikácia medzi učiteľom (tútor) a študentom, komunikácia
medzi študentami, vhodná a okamžitá odpoveď učiteľa (tútora) na dopyt študentov,
kvalitné učebné materiálty (podľa metodiky diaľkového učenia) a flexibilita v
zabezpečení diaľkového učenia.
17. Hodnotenie hrá dôležitú úlohu v zabezpečení kvality diaľkového učenia. Na inštitúčnej
úrovni, obidve, tak interné ako aj externé hodnotenie sú podstatnými zložkami
zlepšujúcimi proces diaľkového učenia.
18. Keď sa hodnotí kvalita programov diaľkového učenia, do úvahy sa berú aspekty:
a. Organizácia štúdia (komunikácia používa informačné a komunikačné technológie
ako aj systém študentskej podpory a služieb);
b. Ľudské zdroje (kvalifikácia špecialistov diaľkového učenia a zabezpečenie
neustáleho zlepšenia kvalifikácie);
c. Materiálne zdroje (zlepšenie základu učebných
technológií a zriadenie nových technológií);

nástrojov, aktualizácia

d. Výučba a učenie (individualizácia procesu zabezpečenia podľa potrieb
študentov);
e. Výsledky študentov diaľkového učenia.
19. Úspešná organizácia diaľkového učenia je podmienená:
a. Návrh učebných modulov a zabezpečenie ich pozorovania ;
b. Koncentrácia ľudských a materiálnych zdrojov;
c. Rozvoj inštitučnej infraštruktúry, zabezpečenie distribúcie zodpovednosti a úloh;
d. Legalizácia vyhlášok, pravidiel a štandardov aktivity, vytvorenie kvalitných
systémov zabezpečenia diaľkového učenia už začalo v litovských zariadeniach

vyššieho vzdelávania (Kaunas University of Technology, Vilnius University,
Klaipeda University, Kaunas College).

Odporúčania
1. Inštitúciam vyššieho vzdelávania, ktoré poskytujú diaľkové učenie a hľadajú zabezpečenie
jeho kvality sa odporúča:
1.1. vytvoriť stratégiu pre organizáciu diaľkového učenia a integrovať ju do všeobecnej
stratégie inštitúcie.
1.2. navrhnúť subsystém zabezpečenia kvality diaľkového učenia, zahrňajúci postupy a
štandardy štartujúce od modulovej úrovne po inštitučnú úroveň, a integrovať ho do systému
zabezpečenia kvality inštitúcie.

2. Keď budete navrhovať subsystém zabezpečenia kvality diaľkového učenia, odporúča sa
zahrnúť nasledujúce aspekty:
a. funkcie študentov, učiteľov a iných zainteresovaných strán na procese zabezpečenia
kvality diaľkového učenia;
b. akreditačný poriadok modulov diaľkového učenia;
c. akreditačný poriadok programov diaľkového učenia;
d. postupy zabezpečenia kvality podpory študentov pre rôzne modely diaľkového učenia
(synchrónny, asynchrónny a zmiešaný);
e. postupy používania a aktualizovania technológií;
f. poradie (usporiadanie, opatrenie) používania finančných zdrojov na učenie;
g. hodnotenie vedomostí a zručností študentov;
h. opatrenie na zlepšenie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov diaľkového učenia;
i.

integrácia postupov informačného subsystému diaľkového učenia do informačného
systému inštitúcie;

j.

opatrenie na informovanie spoločnosti o diaľkovom učení.

3. Neustále aktualizovanie subsystému zabezpečenia kvality diaľkového učenia sa odporúča na
stanovenie poriadku a postupov pre zabezpečenie kvality a aby hodnotenie neprekážalo
inováciam.
4. Na zlepšenie zabezpečenia kvality subsystému diaľkového učenia sa odporúča vykonávať
neustály prieskum diaľkového učenia.

5. Inštitúciam vykonávajúcim inštitučné hodnotenie sa odporúča vziať do úvahy nasledujúce
aspekty diaľkového učenia:
Manažment:
a. ako sú ciele inštitúcie zamerané na rozvoj diaľkového učenia;
b. ako organizačná štruktúra inštitúcie vytvára podmienky pre racionálne rozdelenie
zodpovednosti za poskytované diaľkové učenie;
c. ako inštitúcia zlepší systém manažmentu zacielený na zriadenie diaľkového učenia.
Prieskum
d. ako môžu byť užitočné prieskum a jeho výsledky pre prípravu a zlepšenie programov
diaľkového učenia;
e. ako môžu byť užitočné prieskum a jeho výsledky pre prípravu a zlepšenie
metodických nástrojov diaľkového učenia;
f. aké spôsoby sa používajú pre zaistenie porovnávania programov štúdia
s programami štúdia poskytovaného inštitúciami iných krajín.
Materiálne zdroje
g. dostatok a nedostatok počítačov, prevádzkové priestory používané pre diaľkové
učenie (učebne, laboratóriá, atď.) a pracoviská vybavené s internetovým spojením;
h. výdavky vymedzené pre diaľkové učenie;
i.

zlepšenie systémov informačných a komunikačných technológií.

Zamestnanci
j.

kvalifikácia zamestnancov v oblasti tvorby a zabezpečenia diaľkového učenia;

k. zlepšenie systému kvalifikácie zamestnancov;
l.

dokumenty usmerňujúce kvalifikáciu zamestnancov.

Interný system zabezpečenia kvality diaľkového učenia
m. ak inštitúcia plánuje zriadiť (alebo už začala zriaďovať) systém zabezpečenia kvality
diaľkového učenia;
n. či boli definované postupy a pravidlá/pokyny usmerňujúce zriadenie a kontrolu
systému zabezpečenia kvality diaľkového učenia;
o. aké metódy hodnotenia kvality sa v inštitúcii používajú.

Inštitučné zmeny
p. či je v inštitúcii rozvinutá flexibilná infraštruktúra umožňujúca rozdielne vyhovieť
potrebám;
q. ako a pre prípravu akých programov diaľkového učenia sa použili skúsenosti získané
v medzinárodnej komunikácii.
r. Aký je dopad medzinárodných vzťahov na zmeny obsahu
učenia a kvalitu jeho organizácie.

modulov diaľkového

6. Odporúča sa pripraviť metodiku hodnotenia učebných materiálov pre zabezpečenie rôznych
modulov diaľkového učenia podporovanéo IKT.
7. Odporúča sa pripraviť metodiku hodnotenia pre evaluáciu kompetencií učiteľov (tútorov) v
oblasti diaľkového učenia.
8. Odporúča sa pripraviť metodiku hodnotenia pre evaluáciu systému podpory študentov
diaľkového učenia.
9. Odporúča sa pripraviť metodiku hodnotenia pre evaluáciu zručností a vedomostí študentov
diaľkového učenia.
10. Odporúča sa pripraviť metodiku hodnotenia pre evaluáciu zabezpečenia programov
diaľkového učenia .
11. Odporúča sa pripraviť metodické pokyny pre tvorcov sebaanalýzy programov diaľkového
učenia.
12. Odporúča sa pripraviť metodické pokyny a "Praktické manuály dobrej praxe” pre tvorcov
modulov diaľkového učenia (oddelene pre odlišné technológie diaľkového učenia).
13. Odporúča sa pripraviť metodické pokyny pre hodnotiteľov kvality diaľkového učenia.
14. Odporúča sa legalizovať nasledujúcu funkciu pre LieDM sieť: akreditovať vhodnosť
modulov diaľkového učenia, napr. ich súlad s požiadavkami pre metodiku diaľkového učenia
(podľa príkladu Veľkej Británie).

PRÍLOHA
SYSTÉM VZDELÁVANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Schéma: školský systém Slovenskej republiky

Sústavu základných a stredných škôl tvorí základná škola, gymnázium, stredná odborná
škola, konzervatórium a špeciálne školy. Tieto školy môžu byť štátne, súkromné alebo cirkevné,
pričom získané vzdelanie je rovnocenné. Povinná školská dochádzka sa začína spravidla, keď
dieťa dovŕši 6 rokov a je desaťročná.

Materská škola
(3 -6 rokov veku dieťaťa) dáva deťom základy vedomostí a zručností, rozvíja ich reč, myslenie a
záujmy. Pripravuje deti na vstup do základnej školy.
Základná škola
pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Má 9 ročníkov, je rozdelená na I. a II. stupeň.

Členenie základného vzdelania
Primárne vzdelanie získa žiak:
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ,
- s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka ZŠ.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Nižšie stredné vzdelanie získa žiak:
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre druhý stupeň ZŠ,
- úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v SŠ, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka ZŠ,
- úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v strednej škole,
- absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Stredné školy
poskytujú žiakom úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné
vzdelanie a pripravujú na výkon povolania alebo na štúdium na vysokých školách. Stredné školy
organizujú aj nadstavbové a pomaturitné štúdium, v ktorom sa študujúci zdokonaľujú pre
kvalifikovaný výkon povolania a dopĺňajú a prehlbujú dosiahnuté vzdelanie.
Stupne stredoškolského vzdelania
Sústavu stredných škôl tvoria:
- gymnáziá,
- stredné odborné školy,
- konzervatóriá.

Členenie stredného vzdelania
a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním dvojročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole alebo
úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje
záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej
kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym
vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list,
b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním
trojročného alebo štvorročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa
ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie
o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list,
c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním štvorročného až osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu, ktorý sa
ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie
o maturitnej skúške,
d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním štvorročného alebo päťročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej
škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania
a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných
odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej
kvalifikácii aj výučný list,
e) vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne), ktoré získa žiak úspešným
absolvovaním:
- najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou; dokladom o získanom
stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,
- posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, alebo posledného ročníka
súvislého osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom
konzervatóriu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške
a absolventský diplom.

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania sú:
1. nadstavbové štúdium – organizuje sa v odboroch vzdelávania stredných odborných škôl,
ktoré nadväzujú na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore
vzdelávania ukončeného stredným odborným vzdelaním a ukončuje sa maturitnou
skúškou; poskytuje vyššiu úroveň všeobecného a široko profilovaného odborného
vzdelávania a prípravy.

2. pomaturitné štúdium – organizuje sa na stredných odborných školách v záujme
zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností; člení sa
na:


zdokonaľovacie alebo inovačné štúdium



kvalifikačné štúdium



špecializačné



vyššie odborné štúdium

Vysoké školy
pripravujú kvalifikovaných odborníkov s vysokoškolským vzdelaním pre oblasť vedeckej,
hospodárskej, sociálnej a umeleckej činnosti. Štúdium je zabezpečované v rámci študijných
programov v troch stupňoch, ukončuje sa obhajobou záverečnej práce a vykonaním štátnej
skúšky. Prvý stupeň je bakalársky (3-4 roky), druhý stupeň je magisterský, inžiniersky alebo
doktorský (4-6 rokov vrátane 1. stupňa) a tretí stupeň je doktorandský (3-4 roky).

Poznámky

