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SIEŤ KVALITY
Ako posilňovať kvalitu prostredníctvom siete?



ZÁMER PROJEKTU

 Spájanie aktérov (stakeholders) na národnej a medzinárodnej úrovni

 Diskusné fórum

 Posilnenie informovanosti o nástrojoch na zabezpečenie kvality 

(najmä cyklus kvality, peer review a využívanie spätnej väzby, trasovanie 

absolventov)

 Posilnenie využívania nástrojov na zabezpečovanie kvality

 Budovanie kapacít v oblasti kvality OVP

 Medzinárodná spolupráca (vzájomné učenie sa, peer review)



PARTNERI PROJEKTU

• Národná a regionálna autorita – ŠIOV (SK); Regione Umbria, (IT)

• Obchodná komora - AK Salzburg, (IT)

• Poskytovatelia OVP – CECOA (PT); FORMA.Azione (IT)



IO1: SPRIEVODCA PRE SIETE KVALITY OVP

Obsah:

 Filozofia Sietí kvality OVP

 Nástroje zabezpečovania kvality OVP 

 Príklady dobre praxe (domáce i zahraničné)



IO2: BUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI KVALITY OVP

 Príprava školenia (učebné osnovy, materiály)

 Školenie členov siete v každej partnerskej krajine (začiatok 2022)

 Zber spätnej väzby z tréningov



IO3: IMPLEMENTÁCIA SIETÍ KVALITY A MEDZINÁRODNÁ 

SPOLUPRÁCA

 Implementácia Sietí kvality (v každej partnerskej krajine)

 Skúmanie možností aplikácie jednotlivých nástrojov na zabezpečovanie kvality v 
partnerských krajinách 

 Medzinárodné peer review

 Vzájomné učenie sa na medzinárodnej úrovni



SIEŤ KVALITY – KĽÚČOVÉ KONCEPTY 

EQAVET - Európsky referenčný 

rámec zabezpečovania kvality OVP Cyklus kvality 

1. Význam systémov zabezpečenia kvality pre

poskytovateľov OVP

2. Investície do vzdelávania učiteľov a školiteľov

3. Miera účasti na programoch OVP

4. Miera úspešného absolvovania programov OVP

5. Miera pracovného zaradenia osôb, ktoré sa zúčastnili

OVP

6. Využívanie nadobudnutých zručností na pracovisku

7. Miera nezamestnanosti

8. Zapojenie zraniteľných skupín do OVP

9. Mechanizmy identifikácie potrieb odbornej prípravy na

trhu práce

10. Schémy používané na podporu prístupu k odbornému

vzdelávaniu a príprave.



SIEŤ KVALITY – KĽÚČOVÉ KONCEPTY 

MANAŽMENT KVALITY 

 popis procesov

 seba/hodnotenie

 monitorovanie a riadenie zmien

 dokumentácia

 komunikácia 

KULTÚRA KVALITY 

 postoje a správanie jednotlivcov v 

organizácii

 správanie zamerané na kvalitu



SIEŤ KVALITY – KĽÚČOVÉ KONCEPTY 

Peer review

 Sebahodnotenia + externé hodnotenie 

 Akčné plány smerujúce k zlepšovaniu 

 10 oblastí kvality 

 Flexibilita 

 Vzájomné učenie sa

 Inštitucionálne / medzinárodné /systémové 

Trasovanie absolventov 

 Odporúčanie EK o trasovaní absolventov – 2017

 OVP a VŠ

 „kvalitné informácie o tom, čo absolventi robia po 
získaní kvalifikácie alebo ukončení vzdelávania a 
odbornej prípravy“

 „dostupnosť a kvalitu údajov o činnostiach 
absolventov a ... osôb, ktoré nedokončili VŠ a 
OVP“

 systém vs. poskytovatelia 



SIEŤ KVALITY 

 model spolupráce medzi: 

 poskytovateľmi OVP, 

 podnikmi, 

 tvorcami politík na národnej a regionálnej úrovni, 

 ďalšími zainteresovanými stranami 

 platforma pre diskusiu o účinnosti a použiteľnosti nástrojov podporujúcich kvalitu

 národný a medzinárodný dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami, 

 zdieľanie postupov zabezpečovania kvality na národnej a medzinárodnej úrovni 

 posilnenie dôvery a uľahčenie vzájomného učenia sa (ŠKOLENIE – január 2022)

 Ďalšie aktivity – akreditácia Erasmus+



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Web stránka projektu: https://www.quality-networks.eu/

Web stránka ŠIOV: https://siov.sk/

Web stránka o kvalite OVP (NRM EQAVET SK): https://okvalite.sk/

Kontakt: eqavet@siov.sk

Nájdete nás aj na Facebook a YouTube ako:

@Celoživotné vzdelávanie v SR

Projekt QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (Projektové číslo: 2020-1-SK01-KA202-078249), ktorý 
realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, je spolufinancovaný z programu Erasmus+ Európskej únie.

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbi1ZSFRHMXhKY1p1NnBYV3ZUWlhIdVBJME5sQXxBQ3Jtc0tuWGtMa05FbXRzYUw3cTdDMko2U1VjWGZTSmFSWHd2NEQyZndWOVJWZUs0WmVGUzNiZndjUGkxMjd3dXJZb19TRDBCUzF4WnVlSWZwOVB5bGxueVdBQmw2Z3VrTlBsMlBiUUZpb2lCakZiTWlhUzhLRQ&q=https://www.quality-networks.eu/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2FnNTFwVm9FQXk0ZGoxblljdlJvUzl1aXpIQXxBQ3Jtc0ttTDRNVFYyZlRFZzBsYl9hT2ZtYW90bFF2ZWN1SEhZbjgtVjFzX01hUzNxTHE5SEM3bTdnVW1KQVI2RGJIaFFraFhjbWVLUGpNMUxvYmtxQnMtQzhWWk1NUFVLU044X2dZWmQ4QUg2cWlsUFBIZll0QQ&q=https://siov.sk/
https://okvalite.sk/
mailto:eqavet@siov.sk

