Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konaného dne 21. srpna 2012 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
Ing. Dagmar Divišová
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Ing. Jana Puhalová, ALPELEPHANT, s.r.o. (host)
Ing. Kristýna Kozáková, Česká společnost pro jakost, o.s. (host)

Nepřítomni
•
•
•
•
•

Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
Petr Otáhal, společnost Petr Otáhal s.r.o.
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Zasedání
Stav soutěží kvality a průběh nominací odborných komisí
•
•
•
•

Mgr. Langer informoval o současné situaci, kdy je evidována jen jedna přihláška pro soutěž VI roku,
pro soutěž Lektor/ka roku není evidována dosud žádná.
PS doporučuje znovu obeslat členy asociace direct mailem a zároveň členy oslovit prostřednictvím
KKZ. O: Mgr. Langer. T: 31.08.2012.
Mgr. Langer informoval o souhlasu nominovaných do odborných komisí obou soutěží, komise jsou
zcela personálně zabezpečeny.
Termín pro zasedání obou odborných komisí je 01.11.2012 v kanceláři AIVD ČR. Mgr. Langer
obešle členy komisí e-mailem. T: 31.08.2012.

Příprava desater kvality
•

•

•

Mgr. Langer informoval o tom, že desatera kvality byla graficky zpracována a jsou právě v tisku, kdy
obě budou přílohou časopisu Andragogika 3/2012, a tím distribuována i všem členům. Následně
bude možno další výtisky objednat v kanceláři, popř. si je vytisknout z PDF na webu asociace.
PS dále navrhuje k prezentaci desater kvality:
o Vydat tiskovou zprávu. O: Mgr. Langer.
o Prezentovat desatera kvality v rámci tiskové konference AIVD ČR k TVD. O: Mgr. Langer.
o Prezentovat desatera v periodikách, např. Práce a soc. politika, Perspektivy kvality.
O: Mgr. Langer.
o Prověřit možnost prezentovat desatera na konferenci v rámci Týdne kvality v 11/2012.
O: Ing. Kozáková.
o Informovat andragogická univerzitní pracoviště. O: Dr. Dvořáková a Dr. Šerák.
PS doporučuje vyhodnotit dopady desater kvality a následně podle nich nastavit další aktivity PS.
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Komunikace kvality se zaměstnavateli
•
•

•
•

Mgr. Langer představil koncept Regionálních kooperačních fór (RKF) pro další vzdělávání, které
plánuje AIVD ČR organizovat v krajích. PS doporučuje zařazení tématu kvality do této akce.
PS navrhuje uspořádat RKF v krajích Karlovarském (O: Mgr. Brabcová), Jihočeském (O: Ing.
Divišová) a Moravskoslezském (O: Ing. Kazík) a následně vyhodnotit jejich dopad. Mgr. Langer
osloví ve věci spolupráce jednotlivé KKZ. RKF se uskuteční v rámci letošních Týdnů vzdělávání
dospělých.
Tématem bude kvality v dalším vzdělávání, zejména představením činnosti PS a jejích výstupů:
soutěží kvality a desater kvality.
PS upřesnila záměr prezentovat téma kvality na veletrhu proHRexpo 2012 a Fóru personalistů
2012, které se uskuteční 11.-12. prosince 2012 v Praze. PS budou reprezentovat Mgr. Brabcová a
Ing. Kazík ve dvou 45minutových blocích na téma kvality dalšího vzdělávání.

Plán akcí na II. pololetí 2012 a I. pololetí 2013
•

•

PS vytvořila následující okruhy aktivity pro další období:
o Kulaté stoly pro zaměstnavatele.
o Mapa kvality (detailní vysvětlení desater kvality).
o Výzkumy v oblasti kvality dalšího vzdělávání.
o Seminář v rámci kulatých stolů Národní soustavy kvalifikací.
o Aplikační semináře ve spolupráci s právníky k veřejným zakázkám a aplikaci kvality do
podmínek výběrových řízení.
Pro období II. pololetí 2012 a I. pololetí 2013 PS navrhuje zaměřit se na následující aktivity:
o Informační kampaň. O: všichni členové.
o Seminář v rámci kulatých stolů Národní soustavy kvalifikací. O. Ing. Divišová.

Různé
•

•

•

Dr. Fiala informoval o průběhu přípravy nového kurzu AIVD ČR směřujícího k rozvoji kvality lektorů,
tedy kurzu „Profesionální lektor“. Tento bude směřovat k přípravě na zkoušku z profesní kvalifikace
„Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací. Zahájení kurzu v září t.r. pilotním
ověřením.
V souladu s částí III., odst. 7 Jednacího řádu pracovních skupin AIVD ČR, o.s. byla schválena
členem pracovní skupiny Ing. Jana Puhalová ze společnosti ALPELEHPANT, s.r.o. a Ing. Kristýna
Kozáková z České společnosti pro jakost, o.s.
Termín dalšího zasedání PS byl stanoven na 13. listopadu 2012 od 10:00 hod. v kanceláři
AIVD ČR v Praze.

V Praze dne 21.08.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: Ing. Petr Kazík
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