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Je třeba jít s dobou…
„Vyučování ve školních učebnách
je artefaktem 19. století – pokud
to vůbec není připomínka středověku,“ řekl bývalý americký ministr práce Robert Reich. „Vše
nasvědčuje tomu, že už podle něho nebude možné upravovat potřeby jednotlivých posluchačů.
S pomocí e-vzdělávání můžete ve
svém studiu postupovat podle svého vlastního tempa a učit se v době, kdy to potřebujete a kdy vám
to nejlépe vyhovuje.“
Velkou výhodou tohoto způsobu studia – mělo by se snad spíše říci elektronického samostudia
– je rovněž ta skutečnost, že se
tím fakticky vytváří takové elektronické studijní prostředí, že konzistence vzdělávání je pak všude
stejná. Jinak řečeno: vůbec nezáleží, zda se student právě nachází
v Silicon Valley, nebo někde uprostřed Asie, či na českém venkově.
Eliminuje všechny proměnlivosti
a kolísání, které by jinak mohly nastat. Jakmile vznikne potřeba se
podělit s někým o nějakou poznávací informaci, například z oblasti marketingové strategie, a ten
„někdo“ se skládá z množiny lidí
rozesetých po celém světě, pak
e-vzdělávání vskutku představuje
velmi dobrý přístup. Určitě proto, že je schopno takovou sdělnou informaci předat rychleji, lépe
a levněji než ostatní dostupné prostředky. Nutno počítat s tím, že
i vědomosti a dovednosti pracovníků podléhají prudkým změnám,
ba dokonce se mnohdy doslova
přes noc mohou vytratit a stát zbytečnými nebo dokonce překážkou,
když si to vyžádá překotný vývoj
nové produkce. Nová technologie
se vynořuje tak rychle, že personalisté (podporováni vedoucími
manažery) se musejí naučit podstatně jinak myslet – určitě v tom
smyslu, že některá školení nelze
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plánovat na roky, ale pouze na několik měsíců a ještě bude někdy
třeba tyto termíny zkrátit na pouhé týdny. A právě v metodě e-vzdělávání lze nalézt spolehlivého
pomocníka.
Avšak na druhé straně nutno
zdůraznit, že „něco“ chce v této
souvislosti svůj čas. Řeč je o tom,
že společnosti připravující se na
e-vzdělávání potřebují určitou lhůtu k zabezpečení technické stránky. Vždyť k tomu je nezbytné mít
řadu „věcí“, od společné počítačové platformy přes počítače se
zvukovými kartami až po vyškolený pomocný technický personál. Je
třeba totiž zvážit právě takovou nezanedbatelnou okolnost, že pokud
má ve firmě každý platformu jiné
technologie, pak samozřejmě mohou nastat velké problémy s integrací elektronického vzdělávání
v celém systému sítě. A pokud jde
o sdílenou informaci se zákazníky
a partnery, je třeba ještě vybudovat účinné zábrany před tím, aby
se taková informace nedostala nepovolaným místům.

AKREDITACE SE TÝKÁ STÁTU,
FIREM I SPOTŘEBITELŮ

C

ílem bylo poskytnout jeho účastníkům základní informace o akreditačním systému, který již od roku 1993 spravuje v ČR Český
institut pro akreditaci (ČIA) jako národní akreditační orgán. Jak na
semináři zaznělo, význam akreditace v posledním období stále roste
spolu s tím, jak se zvyšuje její potřebnost v oblasti posuzování shody.
A protože si tato oblast rozšířením jednotného trhu vynutila řadu
změn v legislativě EU, reagovat na ně musí i naše legislativa, a tak
v obsahu semináře nechyběly ani informace tohoto charakteru.
Na semináři, který zahájil senátor Ing. Ivo Bárek, vystoupila řada
odborníků kteří se věnovali jak obecným otázkám fungování akreditačního systému u nás, tak bližším informacím o samotném procesu akreditace. Hovořilo se rovněž o přínosu akreditace pro státní
správu i mezinárodní spolupráci v rámci akreditačního procesu, nechyběly informace o nově připravovaných legislativních úpravách reagujících na změny legislativy Evropské unie, poprvé byl představen
náš etický kodex v oblasti akreditace.
S etickým kodexem, kterým by se měly řídit všechny subjekty působící v oblasti akreditace, seznámil ředitel Českého institutu pro
akreditaci Ing. Jiří Růžička, MBA. Jeho existenci si vynutila sama
praxe a jeho dodržování je v konečné důsledku, spolu s ostatními
kontrolními mechanismy, jedním z nejdůležitějších předpokladů ochrany spotřebitelů, a těmi jsou konec konců často i firmy samy.

Argument:
55 miliard dolarů
A jak měřit úspěch systému e-vzdělávání? Hodně to záleží na tom, jak
se tohoto úkolu vůbec zhostí firemní vzdělavatelé a zda se jim
podaří vytvořit celkovou novou
soustavu posuzování dopadu metody e-vzdělávání. Jedním z jejích
aspektů jistě bude i správně položená otázka účastníkům takových školení. Její formulace může
například znít: Dostali zaměstnanci informaci, jakou potřebují ke
zdokonalení své práce? Měli pocit,
že byli aktivními účastníky? A za
snad vůbec nejlepší se považuje,
když účastníci školení e-vzdělávání řeknou, že si přejí další.
Proto by se všichni také měli
zajímat i o míru jeho účinnosti
v celém spektru významu tohoto
pojmu od kvality přednášejícího
přes vhodnost probírané látky až
po náklady spojené s takovou aktivitou. Ještě poznámka na závěr:
systém e-learning má stále velkou budoucnost. Podle expertů
z Global Industry Analysts má
v roce 2010 globální hodnota
trhu s tímto systémem překonat
hranici 55 miliard dolarů.
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Co se rozumí pod pojmem akreditace?
Jde o oficiální uznání, že subjekt (např. laboratoř, certifikační orgán,
inspekční orgán nebo ověřovatel způsobilý provádět specifické činnosti) je způsobilý provádět takovéto specifické činnosti.

K čemu akreditace vede?
K potvrzení odborné způsobilosti například vydáním akreditačního
osvědčení specifikovaných činností, k zavedení odpovídajících systémů jakosti, k nestrannosti a nezávislosti akreditovaného subjektu,
ke zvýšení výkonnosti a účinnosti poskytovaných služeb nebo harmonizaci postupů pro hodnocení shody výrobků, služeb a procesů
se stanovenými specifikami.

Jaký je přístup EU v posílení role akreditace?
Evropský parlament a Rada přijaly nové požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, jež se týkají výrobků. Vzniklo sdružení národních akreditačních orgánů s cílem koordinace vzniku a podpory implementace
akreditačních kritérií a doporučení a harmonizování přístupu akreditačních orgánů v evropském prostoru. Řadou multilaterálních dohod
byly vytvořeny předpoklady k uznávání a vytváření důvěry v akreditační systémy a uznávání certifikátů a zpráv. Napomohla tomu také
pravidelná a důsledná evaluace shody s ISO/IEC 17011 a podpora
efektivního fungování jednotného trhu.
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Bližší informace lze získat na www.cai.cz nebo www.unmz.cz.

PLACENÁ INZERCE

remního školení, přičemž z tohoto balíku, který má mít hodnotu
asi 11 miliard dolarů, je 60 % založeno na webovských systémech s tím, že více než polovina
obsahového zaměření pokrývá
látku týkající se rozvoje moderního managementu, zavádění nových produktů a výcviku lidských
zdrojů.

Český institut pro akreditaci ve spolupráci se Senátním výborem
Parlamentu České republiky pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí uskutečnil v prostorách Senátu PČR seminář na
téma Význam akreditace pro státní správu a samosprávu.

