Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konaného dne 18. února 2013 v Praze

Prezence
Přítomni









Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Ing. Jana Puhalová, ALPELELEPHANT s.r.o.
Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Nepřítomni








PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
Petr Otáhal, společnost Petr Otáhal s.r.o.
Ing. Iva Sehnalová, EVERESTA, s.r.o.
Ing. Dagmar Divišová, HK
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR

Zasedání


Ing. Kazík požádal členy PS o jejich pozitivní poznatky z vnímání kvality v dalším vzdělávání.
Zazněly skutečnosti, kde se členové setkali se změnou ve vnímání kvality na ministerstvech,
úřadech práce ve výběrových řízeních, vnímání zaměstnavatelů i studentů andragogiky.

Příprava soutěže Vzdělávací instituce roku
 Vyhlášení nového ročníku se plánuje na Valné hromadě AIVD ČR.
 Ing. Kazík zdůraznil potřebu přenositelných výstupů v této soutěži, stejně jako důležitost zpětné
vazby pro instituce, které se soutěže účastnily a pro pracovní skupinu a AIVD ČR ve zjišťování
podstaty kvality v dalším vzdělávání. Ing. Puhalová také zdůraznila vyhodnocování účastníků
soutěže při osobnějším jednání.
 Ing. Široký požádal o více kategorií v soutěži Instituce roku, vzhledem k tomu, že instituce
poskytující vzdělávání pro státní správu nejsou schopny některá kritéria dosáhnout, na rozdíl od
institucí školící pro soukromé subjekty a firmy.
 Dr. Šerák se vrátil k metodice hodnocení, kterou je třeba revidovat a nastavit kalibraci výsledků.
Členové se shodli na jejich nutné detailnější specifikaci.
 Ing. Kazík navrhnul změny v obou soutěžích. Finále soutěže by se mohlo uskutečnit v rámci Salonu
dalšího vzdělávání.(září 2013). Firmy by mohly udělat veřejnou prezentaci a lektoři ukázkovou
hodinu. Soutěže by mohly být doplněny i o ceny publika.
 Mgr. Langer navrhnul zpětnou vazbu formou benchmarkingu a upozornil na rizika návrhu ing. Kazíka
v motivaci institucí a lektorů. Navrhl také rozšíření soutěže o nečlenské instituce.
 Mgr. Bellovič navrhl upravit metodiku kritérií a možnost upravovat ji každoročně, jelikož situace se
mění a vývoj je rychlý i v této oblasti.
 Mgr. Brabcová podpořila myšlenku benchmarkingu. Zdůraznila rizika zveřejňování interních
dokumentů a know-how účastníků soutěže.
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Pracovní skupina se neshodla na kategorizaci soutěží.
Návrh na rozšíření soutěže i na nečleny AIVD ČR byl přijat pracovní skupinou.
Návrh veřejného finále pro soutěž Vzdělávací instituce roku byl pracovní skupinou přijat.
Návrh veřejného finále pro soutěž Lektor/ka roku byl pracovní skupinou přijat.
Návrh na zlepšení komunikace mezi pracovní skupinou a porotou obou soutěží byla pracovní
skupinou přijata. Porota tedy bude muset být proškolena.
 Návrh oslovení institucí pro získání poznatků z loňské soutěže byl přijat. Kancelář AIVD vypracuje
benchmarking. A společně s Ing. Kazíkem napíše text oslovení.

Různé
 Termín dalšího zasedání
AIVD ČR v Praze.

PS

byl

stanoven

V Praze dne 18. 02. 2013

Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: Ing. Petr Kazík
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na

konec

března

2013

v

kanceláři

