Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro DVPP
konaného dne 30. října 2012 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Dagmar Divišová
RNDr. Robert Gamba (předseda)
Milan Kotík, AISIS, o.s.
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR, o.s.
Mgr. Šárka Prachařová, AABYSS, s.r.o.
Ivo Rašín, Služba škole MB, o.s.
Dr. Josef Sívek, ÚZEI
Mgr. Jaromír Šalek, Centrum andragogiky s.r.o.
Jiřina Novotná, Národní ústav pro vzdělávání (host)
PhDr. Karel Starý, Ph.D., NIDV (host)
Mgr. Jiří Nekola, NIDV (host)

Nepřítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Věra Havlíková, NIDV
Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Vysoká škola logistiky, o.p.s.
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR, o.s.
Ing. Richard Podborský
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Ing. Jiří Průša, MBA, AJAK Šumperk
Ing. Milena Rajmonová, ICV FF UP v Olomouci
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (místopředsedkyně)
Ing. Jaroslava Výborná, S-COMP Centre CZ s.r.o.
Mgr. Hana Vývodová, společnost Petr Otáhal s.r.o.

Zasedání
Aktuální informace o průběhu projektu Kariérní systém
Informace o průběhu Klíčové aktivity 02 Systém vzdělávání
•

•
•
•

Mgr. Jiří Nekola a PhDr. Karel Starý, Ph.D. představili klíčovou aktivitu 02 Systém vzdělávání
projektu Kariérní systém podle prezentace, která je přílohou tohoto zápisu. Seznámili s aktuálním
stavem, provázaností s ostatními klíčovými aktivitami a informovali o dalším postupu aktivity.
Následně proběhla diskuse k předloženému materiálu.
PS navrhuje do pracovního týmu klíčové aktivity 02 své zástupce (Mgr. Kotík a Mgr. Rašín). Přítomní
zástupci projektu se zavázali, že návrh PS budou akceptovat.
Další informace k projektu Kariérní systém:
o Harmonogram prací je navržen tak, aby 13.12.2012 byla k dispozici první verze standardu
učitele pro všechny úrovně, tedy úroveň 1 (absolvent), úroveň 2 (učitel po 2 letech), úroveň 3
(učitel specialista v pedagogice – pracovní název) a úroveň 4 (učitel pedagog a andragog –
pracovní název).
o Jakmile bude tento materiál k dispozici, bude rozeslán členům PS k diskusi.
o Níže je návrh matice standardu učitele odborného vzdělávání. Připomínky k tomuto dokumentu
je možné směřovat k Dr. Gambovi.
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„Fakultní“ učitel? – úroveň
tvořivosti
Mentor? – úroveň analýzy a
vyhodnocení

Učitel – úroveň porozumění a
aplikace

Začínající učitel – úroveň
znalostní

Vytváří nové způsoby a metody učení
či hodnocení
Evaluace: obhajoba a závěrečná práce
podložená výzkumem v praxi
Analyzuje způsob výuky a hodnocení u
sebe i u druhých, stanovuje plán
osobního rozvoje
Evaluace prostřednictvím svého
„fakultního“ učitele
Plánuje správné cíle hodin, metody
Aplikuje a požívá efektivní metody
učení,
Hodnotí individuálně práci dětí
Evaluace prostřednictvím svého
mentora: náslechy, písemné podklady
Zná pedagogické styly, metody
Evaluace: Státní závěrečná zkouška
Jak učit – pedagogika

Odborník inovátor – navrhuje a
tvoří nový obsah oboru
Odborník analytik – Analyzuje a
vyhodnocuje současný obsah
výuky, obměňuje ho o oborové
novinky
Odborná, předmětová praxe
Odborník praktik – rozumí a
aplikuje obsah výuky na základě
svých zkušeností z odborné praxe
Stáže v oboru (dle předmětové
atestace)
Odborník teoretik

Co učit – odbornost – novinky
oboru

Aktuální informace k Akčnímu plánu odborného vzdělávání
•
•

Dr. Gamba informoval o tom, že Akční plán odborného vzdělávání by měl být v prosinci 2012 předán
do Vlády ČR.
Všechny návrhy PS zůstaly v akčním plánu i po posledním připomínkování na půdě MŠMT.

Další aktivity pracovní skupiny:
Učitel a jeho vliv na kvalitu absolventa
•

Dr. Gamba informoval o aktivitách Svazu průmyslu a dopravy ČR (snaha zavést duální systém).
Na toto reagovala HK ČR materiálem, kde za hlavní nosní prvek v odborném vzdělávání považuje
pedagoga. Prohlášení HK ČR je přílohou zápisu.

Odborné konference a semináře pro rok 2013
•
•

•

•

PS si zadala za úkol, že členové pošlou navzájem návrhy na vzdělávací akce, tento úkol stále trvá.
PS předložila návrh na uspořádání konference na téma kvality v systému DVPP. Termín konference
28.02.2013. Konference by měla přinést odpovědi na otázky, jak v systému DVPP zavést prvky
kvality.
Tematické okruhy konference:
o rating vzdělávací instituce DVPP,
o prvky řízení kvality v systému akreditace institucí a vzdělávacích programů,
o požadavky na kvalitu lektora DVPP apod.
Cílová skupina: pracovníci institucí realizující DVPP.

Různé
•

Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na 08.01.2013 od 10:00 hodin v Praze.

V Praze dne 30.10.2012

Zapsali: Mgr. Tomáš Langer, Bc. Lucie Zajíčková, DiS

Schválil: RNDr. Robert Gamba
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