Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro DVPP
konaného dne 10. května 2012 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Dagmar Divišová
RNDr. Robert Gamba (předseda)
Mgr. Věra Havlíková, NIDV
Milan Kotík, AISIS, o.s.
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR, o.s.
Ing. Richard Podborský
Ivo Rašín, Služba škole MB, o.s.
Dr. Josef Sívek, ÚZEI
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (místopředsedkyně)
Ing. Stanislav Karabec, Ph.D., MŠMT (host)

Nepřítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Vysoká škola logistiky, o.p.s.
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR, o.s.
Mgr. Šárka Prachařová, AABYSS, s.r.o.
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
Mgr. Jaromír Šalek, Centrum andragogiky s.r.o.
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
•
•
•

•

•

•
•

Dr. Karabec s doplněním Mgr. Havlíkové představil současný stav projektu Kariérní systém.
Projekt probíhá od 15.03.2012 do 15.06.2014.
Projekt má tři základní aktivity. KA 01: Kariérní systém, který připraví kariérní systém vycházející
ze schválené Koncepce nového kariérního systému učitelů, který bude motivovat učitele a ředitele
škol k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní pedagogické práci a umožní jim volbu různých kariérních
cest a postupů. Kariéra učitele bude prioritně založena na zvyšování profesních kompetencí, to je
vědomostí, dovedností, postojů a hodnot učitele.
KA 02: Systém vzdělávání má za cíl vytvořit systém vzájemně provázaných modulových
vzdělávacích programů. Vytvořené vzdělávací programy následně ověří v praxi a navrhne systém
kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů
uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem. Z hlediska AIVD ČR je zajímavé, že týmy
budou tvořeny i zástupci vzdělavatelů mimo školskou sféru.
KA 03: Profesní portfolio, jehož cílem je vytvořit a ověřit systém vedení profesních portfolií jako
základu pro hodnocení kvality práce učitele. Portfolia budou sloužit k evidenci a doložení
absolvovaných vzdělávacích programů v rámci DVPP, dalších forem podpory (např. koučinku,
mentoringu, supervize, konzultací), údajů o samostudiu, vlastní praxi, zavádění nově získaných
poznatků do praxe, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích potřeb aj.
Podle odhadů je reálný náběh aktivit vytvořených projektem v roce 2014, reálně v roce 2021.
AIVD ČR je v projektu významně zastoupena členkou PS Mgr. Havlíkovou, předseda PS Dr. Gamba
je zpravodajem projektu v rámci Expertní skupiny MŠMT. Dále je v projektu navrženo zastoupení
jedné osoby z řad PS pro DVPP. PS navrhuje NIDV dva vhodné zástupce: Ing. Dagmar Divišovou a
Milana Kotíka, event. Ivo Rašína.
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•

•

•
•

Projekt navazuje na již realizovaný systémový projekt Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání
(Q RAM). Aktuálně probíhají semináře k metodické podpoře implementace kvalifikačního rámce –
informace a přihlášky jsou k dispozici zde.
V projektu zatím není jasné řešení podpory odborného vzdělávání DVPP. PS iniciuje
zakomponování této problematiky. Rovněž není řešena databáze kurzů v této oblasti.
O: Mgr. Havlíková.
PS bude pravidelně informována o průběhu projektu v rámci svých zasedání.
Bližší informace o projektu jsou k dispozici zde.

Vyhodnocení připomínek k Akčnímu plánu odborného vzdělávání
•
•
•

Připomínky zaslal Dr. Sívek za ÚZEI, na PS je dále přednesla Mgr. Havlíková za NIDV.
Problematika odborného vzdělávání není v Akčním plánu řešena systematicky. PS proto navrhuje
řešit problematiku zařazení DVPP do budoucího období strukturálních fondů.
PS navrhuje zapracovat do Akčního plánu kapitolu k DVPP.

Různé
•
•
•

Dr. Gamba a Mgr. Langer upozornili na realizaci projektu KONCEPT, který připravuje rating
vzdělávacích institucí. Dalším tématem pro řešení v rámci PS bude proto kvalita v oblasti DVPP.
Mgr. Langer upozornil na dvě soutěže kvality AIVD ČR: Vzdělávací instituce roku 2012 a
Lektor/lektorka roku 2012.
Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na 21.08.2012 od 10:00 hodin v Praze.

V Praze dne 15.05.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: RNDr. Robert Gamba
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