Asociace institucí
vzdělávání
dospělých ČR

Vítáme Vás ve světě
profesionálů vzdělávání
dospělých

VZDĚLÁVANÍM K PESTŘEJŠÍMU ŽIVOTU

O ASOCIACI
Jsme největší profesní asociace s tradicí od roku
1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby
institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat
profesionální kapacity pro řešení koncepce a
rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními
orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění
legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání
dospělých, organizovat odborné a popularizující
akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat
členy a jejich činnost v tuzemských a
mezinárodních sdruženích.

Jsme členem:
European Association for the
Education of Adults
Unie zaměstnavatelských svazů
ČR
expertní sítě ReferNet.
AIVD ČR je zastoupena v:
Národní radě pro kvalifikace,
Národním poradenském fóru,
Expertní skupině MŠMT,
Akreditační komisi rekvalifikačních
programů MŠMT
v řadě dalších komisí a výborů.

MISE
Sdružovat instituce vzdělávání dospělých, hájit jejich
zájmy a pečovat o jejich rozvoj. Být mediátorem
komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností,
názorů a garantem etických norem a kvality na trhu
vzdělávání dospělých.

VIZE
Být respektovaným partnerem pro stát a samosprávu.
Zastupovat sektor vzdělávání dospělých ve všech klíčových rozhodovacích a
poradních orgánech na úrovni státu a krajů.
Být partnerem zaměstnavatelů, univerzit, výzkumných a vědeckých pracovišť a
dalších klíčových hráčů v sektoru vzdělávání dospělých.
Sdružovat většinu klíčových institucí vzdělávání dospělých na českém trhu.
Prosazovat kvalitu vzdělávacích forem, metod a prostředků, kvalitu práce členských
organizací, lektorů, manažerů, vzdělávacích programů.
Vybudovat a udržovat těsnou mezinárodní spolupráci.

členění AIVD

co realizuje asociace už 27 let?
1. Publikuje odborné publikace týkající se vzdělávání a rozvoje dospělých
2. Plánuje a realizuje vzdělávací akce
3. Organizuje soutěže kvality a šíří povědomí o kvalitě v dalším vzdělávání
4. Rozšiřuje povědomí o důležitosti dalšího vzdělávání v jednotlivých krajích pomoci
TVD

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Časopis Andragogika v praxi přináší
odborné příspěvky z teorie i praxe
rozvoje a vzdělávání dospělých,
představuje moderní formy a metody
vzdělávání, systémy vzdělávání ve
firmách, sleduje dění a nové trendy v
oboru, informuje o nových publikacích
aj. zajímavých zdrojích. Reflektuje
současné problémy, výzvy a aktivity v
oblasti dalšího vzdělávání.

V rámci své činnosti asociace vydává také odborné
publikace týkající se vzdělávání a rozvoje dospělých.
Víc na : http://www.aivd.cz/cz/publikacni-cinnost/

AKCE
konference

kulaté stoly

semináře

lektorské dílny

týdny vzdělávání dospělých

kurzy

KURZY
Příprava
autorizovaných osob
podle zákona 179/2006
Sb., o ověřování a
uznávání výsledků
dalšího vzdělávání
Praktická aplikace zákona 179/2006
Sb. ve smyslu části první hlavy III a IV
zákona.
Příprava zaměřená na vzdělávání a
hodnocení dospělých.
Příprava zaměřená na psychologické
aspekty hodnocení a zkoušení
dospělých.Přidat kousek hlavního
textu

PROFESIONÁLNÍ
LEKTOR

Zvýšit kvalitu lektorské práce
Připravit lektory na výkon jejich
profese
Rozšířit znalosti a především
dovednosti lektorů
Připravit lektory na zkoušku z
profesní kvalifikace „Lektor
dalšího vzdělávání“

Soutěže kvality
Cílem soutěží je podpořit kvalitu
vzdělavatelů a vzdělávacích
institucí poukázáním na
příklady nejlepší praxe. Soutěž
je otevřena pro členské i
nečlenské organizace AIVD
ČR. Cílem je také upoutat
pozornost odborné i široké
veřejnosti k problematice
kvality v dalším vzdělávání.

Týdny vzdělávání dospělých®
TVD jsou zaměřeny na aktivity
Význačným počinem asociace jsou i Týdny
podporující dlouhodobé
vzdělávání dospělých, které rozšiřuje
strategické cíle příslušného
povědomí o důležitosti dalšího vzdělávání v
regionu nebo celé ČR v
jednotlivých krajích. Proto projekt ocení nejen
oblasti rozvoje lidských
vzdělavatelé v oblasti dalšího vzdělávání, ale i
zdrojů.
TVD zahrnují aktivity, jejichž
případní zájemci o vzdělávání se. Akce se těší
úkolem je motivovat
své oblibě již od roku 1995.
potenciální účastníky dalšího
vzdělávání k aktivní účasti ve
vzdělávacích aktivitách a
zároveň motivovat
Cílem AIVD ČR je ve
vzdělavatele k aktivní nabídce
spolupráci s dalšími subjekty
možností využití dalšího
a odborníky poskytnout
vzdělávání a zaměstnavatele
platformu pro rozvoj
k systematickému vzdělávání
vzdělávání dospělých v ČR,
zaměstnanců.
jeho popularizaci a kultivaci.

+420 734 605 605
aivd@aivd.cz
www.aivd.cz

