Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Největší profesní asociace
ve vzdělávání dospělých
s tradicí od roku 1990
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Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. je

Kdo jsou naši členové?
Asociace je členem:

Členská základna asociace čítá více než 200 vzdě-

Členem asociace se v souladu se stanovami může stát

lávacích institucí, z nichž převážnou většinu tvoří ko-

každá právnická osoba či podnikající fyzická osoba

•E
 uropean Association for the Education of Adults

merční vzdělávací subjekty, v menší míře pak střední

zabývající se vzděláváním dospělých se zájmem o roz-

a vysoké školy a vzdělávací útvary firem a podniků.

voj tohoto oboru i vlastní činnosti.

největší profesní asociací ve vzdělávání dospělých
s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je:
•p
 rosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých,
•k
 oncentrovat profesionální kapacity pro řešení kon-

(EAEA)
• Unie zaměstnavatelských svazů ČR
• Mezinárodní expertní sítě ReferNet

cepce a rozvoje v oblasti vzdělávání dospělých,
• s polupracovat se státními orgány a ostatními subopatření v oblasti vzdělávání dospělých,

• Dlouholeté profesionální zázemí největší profesní

•o
 rganizovat akce pro odbornou i širokou veřejnost,

asociace v oblasti vzdělávání dospělých.

• r eprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských
a mezinárodních sdruženích.

spolupracuje s mnoha orgány státní
školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Asociace má zastoupení v:
• Národní radě pro kvalifikace

• Národním poradenském fóru
• Expertní skupině MŠMT

•A
 kreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT

kumentů, Národních programů reforem a implemen-

• Odborné publikace vydávané asociací zdarma či

ních a krajských orgánech.
• Možnost výměny zkušeností, navazování partnerství.
• Členství v asociaci jako forma propagace kvalitní
vzdělávací instituce.

za zvýhodněnou cenu.
• Účast na konferencích, seminářích a kulatých
stolech pořádaných asociací zdarma.
• Účast na dalších akcích pořádaných asociací zdarma či za zvýhodněnou cenu.

• Pronájem prostor v centru Prahy za zvýhodněnou

NÁRODNÍ
PORADENSKÉ
FÓRUM

cenu.

Dále spolupracujeme s většinou krajů ČR zastoupe-

• Slevy na služby jiných dodavatelů spolupracují-

ním asociace v krajských Radách pro rozvoj lidských
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lých Andragogika zdarma.

bance Andromedia.cz zdarma.

s realizátory systémových projektů Národní soustava

ho fondu.

• Odborný časopis pro rozvoj a vzdělávání dospě-

• Propagace dalších akcí na webu asociace a data-

tace Strategie celoživotního učení. Spolupracujeme

zdrojů či v hodnotících komisích Evropského sociální-

• Informační servis o aktuálním dění zdarma.

• Propagaci kurzů členů na webu zdarma.

Podílíme se na tvorbě legislativních a strategických do-

kvalifikací a Národní soustava povolání.

Asociace dále nabízí:

• Reprezentaci a prosazování zájmů členů ve stát-

Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR, o.s.

správy, zejména s Ministerstvem

Proč být naším členem?
Asociace svým členům nabízí mnoho
výhod:

jekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných

Asociace v rámci svého poslání

www.aivd.cz

www.aivd.cz

Kdo jsme?

cích s asociací.

WWW.AIVD.C Z/O-N AS
WWW.AIVD.C Z/CLENST VI

www.aivd.cz

3

Asociace každoročně organizuje několik desítek odborných akcí zaměřených
na různá témata vzdělávání dospělých:

Pro rozvoj našich členů využívá
asociace i řady dalších nástrojů:

Jedním z hlavních cílů asociace je péče o rozvoj svých

K podpoře své činnosti založila asociace několik pra-

členů – institucí vzdělávání dospělých a jejich ma-

covních skupin v roli poradního orgánu pro různá od-

• Konference

Unikátní webová aplikace se soustřeďuje na trendy,

nažerů, metodiků, lektorů a dalších odborných a ří-

větví problematiky vzdělávání dospělých.

Konference se zaměřují například na témata vzdělávacích

analýzy, náměty, postupy, metody, metodické pomůc-

institucí v období ekonomické recese, efektivního vzdělá-

ky, případové studie, testy a další metodické či infor-

vání pro trh práce či role kvality v dalším vzdělávání.

mační zdroje pro zkvalitnění praxe dalšího vzdělávání.

dících pracovníků.

V současné době fungují následující
pracovní skupiny:

Asociace organizuje několik
odborných kurzů určených
především svým členům,
ale nejen jim:

•P
 racovní skupina pro kvalitu v dalším vzdělávání

•D
 atabanka dalšího vzdělávání Andromedia.cz

• Lektorské a manažerské dílny
Série odborných kurzů zaměřených na rozvoj lektor-

Formuluje kritéria kvality a komunikuje je směrem

ských a manažerských kompetencí. Jedná se o inten-

ke vzdělavatelům dospělých a jejich zákazníkům – stá-

zivní praktické kurzy pro malou skupinu účastníků.

• Profesionální lektor

tu, zaměstnavatelům i občanům. Podílí se na vzniku

Kurz se zaměřuje na rozvoj vzdělavatelů dospělých –

ratingu vzdělávacích institucí a kvalifikačním standar-

• Semináře a workshopy

Mimo jiné obsahuje také online andragogický slovník

lektorů a jeho cílem je především získávat nové a roz-

du lektora. Věnuje se přípravě ocenění kvality lekto-

Mezi tématy desítek seminářů a workshopů se roč-

Dr. Zdeňka Palána a pravidelně doplňovanou rubriku

víjet stávající lektorské kompetence. Konkrétně se

rů a institucí vzdělávání dospělých a dalším aktivitám

ně objevuje například téma autorského práva či etiky

aktualit z oboru vzdělávání dospělých.

kurz zaměřuje na tvorbu vzdělávací akce, její přípravu

na podporu kvality dalšího vzdělávání.

ve vzdělávání dospělých, práce s hlasem či trénink paměti pro lektory, rozvoje lektorské práce.

a vlastní realizaci. Hlouběji se zabývá řadou tradičních

www.aivd.cz

www.aivd.cz

Jak pečujeme o rozvoj našich členů?

WWW.ANDROMEDIA .C Z

i moderních metod vzdělávání dospělých či prací s interaktivní didaktickou technikou. Kurz připravuje na

• Kulaté stoly a diskusní setkání

• Odborný časopis Andragogika

získání profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“

Cílem těchto akcí je diskuse a společný návrh řešení pro

Čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých přináší

podle Národní soustavy kvalifikací.

současná témata vzdělávání dospělých, například oblast

odborné příspěvky z teorie i praxe rozvoje a vzdělá-

ratingu vzdělávacích institucí, kvalifikačního standardu

vání dospělých, představuje moderní formy a metody

lektora, strategických dokumentů ve vzdělávání dospě-

vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách, sleduje dění

lých. Témata vždy reagují na aktuální situaci v oboru.

a nové trendy v oboru, informuje o nových publikacích

• Příprava

autorizovaných

osob

podle

zákona

179/2006 Sb.
Kurz je určen zájemcům o statut autorizované osoby
podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

kých pracovníků (DVPP)

výsledků dalšího vzdělávání, které připravuje zejména

Tato pracovní skupina se věnuje pilířům DVPP: po-

na praktickou aplikaci zákona při výkonu práce autori-

třebám, systému a nástrojům rozvoje pedagogů, vč.

zované osoby, dále na problematiku hodnocení dospě-

akademických pracovníků. Podílí se na přípravě či

lých a psychologické aspekty hodnocení a zkoušení

připomínkování strategických dokumentů, organizuje

dospělých.

odborné akce v DVPP.

WWW.AIVD.C Z/AKCE
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• Pracovní skupina pro další vzdělávání pedagogic-

a jiných zajímavých zdrojích.

WWW.ANDRAGOGIKA .NET
• Odborné publikace
Asociace pravidelně vydává sborníky ze svých odborných konferencí, ale i některé další publikace věnující
se problematice vzdělávání dospělých.

WWW.AIVD.C Z/PS

WWW.AIVD.C Z/PUBLIKACE

www.aivd.cz
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Součástí poslání asociace je také péče o rozvoj sektoru
vzdělávání dospělých. Ve své činnosti se asociace vě-

• Národní cena absolventských prací v oborech
v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

nuje především rozvoji systémového prostředí sekto-

Unikátní projekt asociace ve spolupráci se společností

ru, zejména legislativy, dále intervenuje směrem k za-

People Management Forum (dříve ČSRLZ) a portálem

jištění dostatečného financování, kvality vzdělávání

Edumenu.cz vytváří prostor pro úzkou spolupráci zaměst-

či motivace dospělých k jejich účasti na aktivitách

navatelů, studentů a vysokých škol. Hlavním posláním

vzdělávání dospělých.

projektu je dát studentům možnost prostřednictvím bakalářských a magisterských prací řešit konkrétní situace

•T
 ýden vzdělávání dospělých

®

a potřeby organizací, které se do projektu zapojí.

Již od roku 1995 pořádá

V jakých projektech jsme zapojeni?
Jednou z aktivit asociace je výměna zkušeností a navazování partnerství. V rámci této činnosti asociace

Realizátory jsou TIMA Liberec, Technická univerzita

ny. Jednou z cest je využití prostředků Evropského

v Liberci a AIVD ČR.

sociálního fondu v jeho různých operačních progra-

Hlavním cílem je analýza dalšího vzdělávání v kraji, na-

mech, zejména OP Vzdělávání pro konkurenceschop-

bídky a poptávky po dalším vzdělávání, podpora vzdě-

nost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

lávacích institucí a lektorů či zajištění poradenství pro
vzdělávací instituce.

V rámci operačních programů asociace realizuje či realizovala následující projekty:
• S trategie Age Managementu v České republice

v ČR celosvětovou ne-

Realizátory jsou AIVD ČR, Masarykova univerzita

komerční akci na pod-

v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Úřad prá-

poru vzdělávání dospě-

ce ČR a Finnish Institute of Occupational Health

lých. Cílem je motivovat

(Helsinky).

potenciální

účastníky

Hlavním cílem je přenos inovativních nástrojů k řešení

celoživotního vzdělává-

problematiky cílové skupiny 50+ na trhu práce, apli-

ní k aktivnímu přístupu

kace principů Age Managementu v ČR a jeho široká
publicita.

i krajské úrovni se konají stovky odborných i populár-

WWW.DIPLOM-KA .C Z

ních přednášek a seminářů, ochutnávek kurzů, testování
znalostí a dovedností a řada dalších aktivit.
Každoročně se aktivit v rámci Týdnů vzdělávání dospě-

• Soutěž Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku

lých zúčastní několik tisíc osob bez ohledu na jejich

Od roku 2011 vyhlašuje asociace soutěže na podpo-

věk, vzdělání či odbornou praxi.

v Libereckém kraji

aktivně vyhledává možnosti a příležitosti pro své čle-

každoročně asociace

ke svému osobnímu a profesnímu růstu. Na celostátní

• Analýza a evaluace aktivit dalšího vzdělávání

www.aivd.cz

www.aivd.cz

Jak pečujeme o rozvoj sektoru
vzdělávání dospělých?

• Tandem training
Projekt je realizován ve dvou krajích ČR: Libereckém
a Jihočeském, a to ve spolupráci s Národním vzdě-

• P ropojení klíčových hráčů v oblasti dalšího
vzdělávání v kraji Vysočina
Realizátory jsou ABS WYDA, Hospodářská komora

lávacím fondem, AIVD ČR a vzdělávacími institucemi
v obou krajích.
Hlavním cílem je zlepšení kvality dalšího vzdělávání
poskytovaného vzdělávacími institucemi prostřednic-

ru kvalitní lektorské a manažerské práce. Po úspěchu

Jihlava, Institut pro další vzdělávání Jihlava a AIVD

tvím shadowingu, tedy stínování lektorů a manažerů

Týdny vzdělávání dospělých se konají tradičně pod zá-

soutěže Lektor/ka roku oceňující kvalitní lektory reali-

ČR.

kurzů přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce

štitou ministra práce a sociálních věcí a ministra škol-

zuje asociace i soutěž zaměřenou na hodnocení kvality

Hlavním cílem je vytvoření sítě vzdělávacích in-

na základě spolupráce s vybranými vzdělávacími insti-

ství, mládeže a tělovýchovy.

vzdělávacích institucí.

stitucí v kraji, komunik ace s klíčovými partnery,

tucemi ze zahraničí.

vytvoření pravidel pro účast v síti, péče o rozvoj

WWW.T YDNYVZDELAVANI.C Z
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WWW.AIVD.C Z/SOUTEZ

lektorů a manažerů sítě.

WWW.AIVD.C Z/PRO JEK T Y

www.aivd.cz
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Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Kde nás najdete?
Sídlo asociace

Asociace v krajích

Asociace institucí

Seznam krajských koordinátorů naleznete na webu

vzdělávání dospělých ČR, o.s.

www.aivd.cz/kkz

Karlovo náměstí 14/292

WWW.AIVD.C Z

120 00 Praha 2

www. andromedia . cz
Tel.: +420 734 605 605

www. tydnyvzdelavani . cz

E-mail: kancelar@aivd.cz
Web: www.aivd.cz

Praha

AIVD

Realizátor: Grafia s. r. o., Budilova 4, Plzeň 301 00
tel./fax: 377 227 701, www.grafia.cz.

www.aivd.cz

