Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konaného dne 1. března 2012 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)
Ing. Dagmar Divišová
PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR

Nepřítomni
•
•
•
•
•
•

Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
Petr Otáhal, společnost Petr Otáhal s.r.o.
Ing. Iva Sehnalová, EVERESTA, s.r.o.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Zasedání
Příprava soutěže Vzdělávací instituce roku
• PS detailně projednala návrh hodnoticích kritérií pro soutěž Vzdělávací instituce roku zaslaný
Mgr. Langerem a vybrala jednotlivá kritéria, která sestavila podle jednotlivých oblastí.
• Mgr. Langer dopracuje kritéria do tabulky, kterou zašle členům PS k připomínkování. Následně
připraví pravidla soutěže tak, aby soutěž mohla být vyhlášena na letošní valné hromadě. Dále
připraví hodnoticí dotazník pro odbornou komisi soutěže.
O: Mgr. Langer. T: ihned.

Komunikace kvality se zaměstnavateli
•

•
•
•

•

Mgr. Brabcová informovala o školení ke kvalitě, které uspořádala se zaměstnavateli. Zjištěna
zásadní nevědomost v oblasti Národní soustavy kvalifikací (NSK) či připravovaných systémových
kroků v rámci projektu KONCEPT. Na základě svých jednání se zaměstnavateli to potvrdila
i Dr. Jírů.
Mgr. Langer se zúčastnil konference k NSK dne 14. února 2012, vystoupení k tématu kvality se však
nepodařilo zajistit.
Mgr. Langer informoval o jednání s vedením NSK ke kvalitě dalšího vzdělávání ve vztahu k NSK.
PS diskutovala otázku seminářů pro zaměstnavatele. PS navrhuje nejdříve připravit Desatero kvalitní
vzdělávací instituce (VI), z něj odvodit jasná kritéria kvality VI a tato následně komunikovat
zaměstnavatelům formou školení.
Nejdříve tedy PS vytvoří Desatero kvalitní VI a Desatero kvalitního lektora. Návrhy obou desater
zpracují členové písemně a zašlou Mgr. Langerovi v předstihu, aby je zpracoval a zaslal následně
všem členům PS. Projednána budou na následující PS.
O: všichni členové. T: 01.05.2012.
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Různé
• Termín dalšího zasedání PS byl stanoven na 15. května 2012 od 10:00 hod. v kanceláři
AIVD ČR v Praze.

V Praze dne 01.03.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: Ing. Petr Kazík
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