Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro DVPP
konaného dne 14. května 2015 v Praze
Prezence
Přítomni






RNDr. Robert Gamba (předseda)
Mgr. Jaromír Šalek
Mgr. Šárka Prachařová
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Milan Kotík

Nepřítomni











Ing. Richard Podborský
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., Katedra pedagogiky Ped. f. Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
Ing. Jiří Průša, MBA, AJAK Šumperk
Ing. Jaroslava Výborná, S-COMP Centre CZ s.r.o.
Mgr. Bc. Erika Konupčíková
Mgr. Věra Havlíková, NIDV
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., Katedra inženýrské pedagogiky ČVUT v Praze
Dr. Josef Sívek, ÚZEI
Mgr. Marta Břehovská
Mgr. Dana Bilíková

Zasedání
 Dr. Gamba přivítal zúčastněné a seznámil je s programem zasedání.
Informace z valné hromady
 Dr. Gamba informoval PS o personálních změnách v AIVD ČR, ke kterým došlo na valné hromadě 8.

4. 2015. Byl jmenován nový výkonný výbor, do funkce prezidenta byla zvolena Mgr. Jana Brabcová
a dr. Palán byl jmenován čestným prezidentem.

Projekt Kariérní systém
 Projekt Kariérní systém (KS) skončil. Systém je zaváděn do praxe s velkými obtížemi. Připravuje se
nový projekt sledující nastavování KS.

 KS je zajímavý projekt pro celý resort vzdělávání, PS by ráda spolupracovala s KS, neboť tento




nástroj považuje za důležitý z hlediska vzdělávání pedagogů a jeho otevřenost za důležitý prvek ve
vztahu členů asociace. Ze strany tvůrců projektu a vlastních realizátorů projektu KS neprobíhá
žádná komunikace.
Proběhla diskuze o rizikách a příležitostech KS. PS se obává, aby nebyl brát zřetel pouze na jeden
proud z DVPP, DVPP by se mělo kultivovat v celku. PS dále považuje za nutné, aby systém zůstal
otevřený.
KS je respektovaným dokumentem a nástrojem ze strany AIVD a PS by se ráda podílela na KS.
Předseda PS osloví vedení asociace k vytvoření komunikačního rámce mezi AIVD a KS.
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Systém čerpání prostředků EU na vzdělávání v následujícím období






Na zasedání byly předány informace k čerpání prostředků. Byl zaveden nový monitorovací systém
https://mseu.mssf.cz/ , v budoucnu bude tento systém dostupný pro všechny projekty financované
z EU. Veškeré informace jsou momentálně dostupné na webové stránce http://www.strukturalnifondy.cz/ , což se nemění.
Žádná ostrá výzva v oblasti vzdělávání nebyla vyhlášena.
Vyhlašování výzev bylo posunuto o několik měsíců, členové PS předpokládají možnost čerpání
prostředků z těchto projektů od roku 2016.
Pokud vyvstanou nové informace, PS informuje členy emailem nebo prostřednictvím webu
www.aivd.cz .

Rekonstrukce složení pracovní skupiny


Dr. Gamba bude komunikovat změny v PS s ředitelkou asociace.

Různé
.






Z diskuse PS vyvstala nutnost znovu otevřít problém akreditace v systému DVPP. Dle členů PS je
systém je zastaralý a nevyhovující. Ze strany akreditační komise je vyvíjen tlak na formální stránku a
kvalita akreditací jde stranou. Předseda komise požádá vedení asociace o znovuotevření této
otázky.
Byl připravován nový systém akreditace, který je ve fázi pilotního ověření a nespustil se.
Doc. Marešová informovala PS o dalším průběhu přípravy standardu pro další pedagogické studium.
Jsou vytvořeny dva moduly- jeden pro vzdělávání pedagogických pracovníků, druhý pro vzdělávání
odborníků.
Byly stanoveny termíny dalších zasedání PS na:
o 24. 6. 2015 od 10:00 hod.
o 10. 9. 2015 od 10:00 hod.
o 12. 11. 2015 od 10:00 hod.

V Praze dne 14. 5. 2015

Zapsala: Bc. Sára Drozdová

Schválil: RNDr. Robert Gamba
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