ZÁPIS
ze zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro vzdělávání
starších dospělých
konané dne 23. ledna 2014 v Praze
Prezence
Přítomni
Lenka Klímová, MPSV
Ilona Štorová, Age Management o.s.
Ivo Rašín, Služba škole MB
Ing. Mirka Maťátková, ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.
Ing.Julie Kukanová
Michal Šerák, Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK
Iva Buršová, RYCON HK
Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR
PhDr. Ivana Musilová, AIVD ČR
Kristýna Bredlerová
Veronika Trýsková, MARLIN, s.r.o.
Lenka Kamanová, MENDELU
Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D.
N. Špatenková, VP Olomouc
Šendlerová, EKS

Omluveni:
Klára Nehodová, Ing. Šárka Moravcová, Eva Škorňová ČVUT – MÚVS

Průběh zasedání
1. Zmapování seniorského vzdělávání v ČR – státní i soukromé VŠ,
Akademiích třetího věku


Úkol byl prozatím odložen vzhledem k personální změně

2. Konference pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých
„Vzdělávání 3. věku, příležitost pro společnost“










20. 2. v 10 hod. Vysoká škola Škoda Auto Mladá Boleslav, moderátor p. Dvořák,
úvodní slovo – Dr. Šerák a Dr. Palán
Dopolední program 10 – 12 h., 12 – 13,30 oběd, 13,30 zahájení workshopů
Hlavní program, doprovodný program vystoupení trio, raut
Obsah workshopů – viz příloha Seznam témat pro konferenci, limit 45 minutové
bloky
Dojde na sloučení témat Houšková - Štorová
Další prostory: 4 učebny + aula, kapacita zbývá pro 3 programy
Hlavní program je širší než v minulém roce, doprovodný program je omezen
(projekce z olympiády)
Společenský večer cca od 18 h. (raut, setkání pracovní skupiny)
Přednášející mají vystoupení bez náhrady, ale ubytování zdarma. Rezervace na
ubytování - jen závazně.






Financování konference - pokryto 150 tisíc od sponzorů, zbývající prostředky
zatím bez záruky. Do budoucna počítat, že nebude podpora Škody MB. Změna
místa konání - nabídka prostor policejní školy a v Praze.
Druhý den konference – neoficiální dopolední program (návštěva muzea, hradu v
MB).
Layout konference - shodný jako v minulém roce, dárek pro účastníky, programy.
Promo konference – pozvánka na setkání v senátu 13. 2. od 15 h. bude
distribuována všem, kontakt na přihlášky asistentka Služby škole
dvorakova@sskolemb.cz

Úkoly:







Nejpozději do 15.2. 2014 dodat „taškové“ materiály do Ml. Boleslavi (odhad 150
účastníků)
Sborníky z konference – dodat fotografie (podle minulého roku byl o něj velký
zájem)
Termín odeslání prezentací nejpozději do 7.2. 2014 (dřívější dodání obsahu lze
použít na upoutávku v senátu)
Vzdělávání U3V – doplní pí. Kamanová
Konupčíková – získání zbývajících peněz
Všichni – zvládnutí marketingu přes webové stránky, direct mail apod. – žádost na
všechny členy a zejména na firmy a jejich management

3. Akční plán MPSV



Akční plán – zůstává problém zodpovědnosti a stávající politické situace
Malá možnost řešit na jeho základě konkrétní problémy.

Různé
1. Odhlasováno jednomyslně rozdělení skupiny na dvě části – zájmové vzdělávání
obyvatelstva v produktivním věku (ved. sk. Štorová) + vzdělávání starších dospělých
pro udržení kondice (ved. sk. Šerák). Úkol: plán skupin, detail včetně harmonogramu
se určí v Ml. Boleslavi na schůzce skupiny.
2. Informace o celodenním semináři OSN o udržitelném rozvoji v Železné ul.– potenciál
na spolupráci se školiteli z OSN (metoda stavění pyramidy udržitelnosti, problém
sociálního sblížení). Špatné mezinárodní postavení ČR v této oblasti – politická
rezistence ČR – návrh na spolupráci s lektory OSN bude zařazen do programu AIVD
3. Nabídka na účast na konferenci v Londýně – platí dopravu, hradí se jen ubytování,
poslední týden v únoru 24. - 28. 2. 2014.
El. příloha: Přehled navržených témat II. ročníku konference
Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na konferenci v Mladé Boleslavi 20. 2.
2014.
V Praze dne 23. 1 2014
Zapsala: Ivana Musilová
Schválil: Ivo Rašín

