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odborného vzdelávania v školiacich centrách a
podnikoch.
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Zamýšľame
Navrhnúť a rozvinúť systém riadenia kvality v oblasti celoživotného vzdelávania spolu s
nástrojmi na jeho monitorovanie a validáciu.
Zvýšiť povedomie a školiť profesionálov pracujúcich v oblasti celoživotného odborného
vzdelávania s dôrazom na:
Rozvoj, implementáciu, podporu a zlepšenie systému riadenia kvality.
Identifikáciu a z nej vyplývajúce indikátory kvality.
Rozvoj vnútorných a vonkajších auditov.

Oslovujeme
Aktérov v rozličných oblastiach celoživotného odborného vzdelávania:
Odborníkov zodpovedných za podobu a plánovanie politík v oblasti
vzdelávania a školenia.
Poskytovateľov vzdelávania a celoživotného odborného vzdelávania:
manažérov, školiteľov, technických a administratívnych pracovníkov.
Podniky: HR a školiacich manažérov.
Sociálnych aktérov.
Asociácie a nadácie podieľajúce sa na celoživotnom odbornom vzdelávaní.
Expertov z oblasti vzdelávania, školenia a pracovnej legislatívy.

Očakávané výsledky
Kontrastná štúdia a analýza mechanizmov pre implementáciu a kontrolu
celoživotného odborného vzdelávania v Nemecku, Litve, Bulharsku, Slovinsku,
Slovensku a Španielsku.
Školenie vytvorené na „zvýšenie povedomia v oblasti kvality“ pre odborníkov zo
školiacich centier.
Školenie vytvorené pre „manažment kvality“ pre manažérov kvality.
Didaktické materiály pre školenia zúčastnených aktérov.
Príručka pre systém riadenia kvality pre celoživotné odborné vzdelávanie.
Banka indikátorov kvality.
Protokol na certifikáciu poskytovateľov celoživotného odborného vzdelávania.
Metodologický dokument na transfer systému riadenia kvality do regionálnych,
lokálnych a európskych politík, školiacich centier, podnikateľských a odborových
združení a ostatných zainteresovaných aktérov.
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