
 

Budování sítí škol
V rámci projektu UNIV je v současnosti vytvářena síť škol (tzv. „síťování“) v 6 krajích ČR, která má za cíl podporu a rozvoj 
poskytování dalšího vzdělávání. Tyto školy, které byly do projektu vybrány odborem školství příslušného krajského úřadu: 
 • se naučí připravovat programy dalšího vzdělávání;
 • rozvinou a prohloubí spolupráci se sociálními partnery:

  • při zjišťování potřeb trhu práce;
  • při evaluaci programů dalšího vzdělávání;
  • při realizaci programů dalšího vzdělávání;

 • se naučí respektovat specifika vzdělávací práce s dospělou populací;
 • stanoví reálnou cenu programu dalšího vzdělávání;
 • připraví 132 programů dalšího vzdělávání;
 • budou poskytovat kariérové poradenství pro dospělé;
 • budou zveřejňovat vzdělávací nabídku na společných webových stránkách.

Spolupracující kraje, ve kterých je vytvářena síť škol:

 Jihočeský   Pardubický
      Karlovarský              Ústecký
              Olomoucký          Zlínský

Projekt UNIV navazuje na projektovou činnost NÚOV v Moravskoslezském kraji (projekt Kraj) a Libereckém kraji (projekt 
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje), kde již podobná síť škol existuje.

PROJEKT UNIV       

Uznávání výsledků Neformálního vzdělávání 
a Informálního učení v sítích škol poskytujících 
Vzdělávací služby pro dospělé



 

Uznávání výsledků předchozího učení
Pod pojmem uznávání výsledků předchozího učení je možné si představit využití výsledků různých druhů učení 
probíhajících v různém prostředí a v různém čase, kde cílem je získání dílčí nebo úplné kvalifikace.

 Proces uznávání zahrnuje:
   • pracovní a studijní historii klienta
   • identifikaci kompetencí klienta
   • přípravu portfolia důkazů prokazujících kompetence klienta
   • ověření kompetencí klienta
   • hodnocení kompetencí klienta
   • uznání kompetencí klienta

Důležitou součástí uznávání je vytvoření rolí průvodců a hodnotitelů. Průvodce provádí klienta procesem, připravuje 
s klientem portfolio důkazů, motivuje klienta, navrhuje klientovi další vzdělávací cestu. Hodnotitel odborně, nestranně 
a kvalitně hodnotí jako člen hodnoticí komise kompetence klienta.

Vnější prostředí pro uznávání tvoří kvalifikační a hodnoticí standardy připravené v projektu Národní soustava kvalifikací 
(NSK). Proces uznávání dále respektuje zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a společné evropské 
principy pro uznávání výsledků předchozího učení.
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