ZÁPIS
ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konané dne 19. ledna 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)
• Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
• Ing. Dagmar Divišová
• PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
• PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
• Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
• PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
• PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
• Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
• Petr Otáhal, společnost Petr Otáhal s.r.o. (host)
Nepřítomni:
• PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
• Ing. Petr Heinl, ÚZEI
• Ing. Iva Sehnalová, EVERESTA, s.r.o.

Zasedání
Soutěž Lektor/lektorka roku
•
•

•

•
•

•

Mgr. Langer informoval o průběhu soutěže Lektor / Lektorka roku 2011. Poděkoval členům
odborné komise a dalším osobám podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže.
Mgr. Brabcová navrhuje znovu kontaktovat výherkyni soutěže s dotazem na efekt soutěže pro
ni jako lektorku a pro jejího zaměstnavatele. Navrhuje vytvořit krátké video a umístit je na
Youtube na podporu vyhlášení letošního ročníku soutěže.
PS doporučuje vyhlásit soutěž i pro letošní rok, a to již na valné hromadě v dubnu 2012 spolu
se soutěží Vzdělávací instituce roku. Vyhodnocení obou soutěží pak proběhne na konferenci
AIVD ČR v listopadu 2012.
Mgr. Langer požádá finalisty soutěže o vložení posuzovaných dokumentů do databanky
dalšího vzdělávání Andromedia.cz.
PS navrhuje nejen na podkladě poznatků získaných loňským ročníkem soutěže vytvořit
desatero kvalitního lektora. Členové PS vytvoří návrhy bodů do desatera, na příštím zasedání
PS budou tyto projednány.
O: všichni členové. T: příští zasedání PS.
PS diskutovala možnost otevřít soutěž i mimo členskou základnu AIVD ČR. PS doporučuje
v této věci rozhodnout VV.

Příprava soutěže vzdělávací instituce roku
• PS nedoporučuje napojit soutěž na připravovaný rating vzdělávacích institucí, ale jít cestou
vlastní soutěže AIVD ČR.
• Mgr. Langer zpracoval předběžný návrh hodnoticích kritérií pro soutěž, který rozešle členům
PS spolu s aktuálním dokumentem k ratingu vzdělávacích institucí.
O: Mgr. Langer. T: ihned.
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• Následně členové PS na základě zaslaných dokumentů navrhnou konkrétní kritéria, která
budou projednána na příštím zasedání PS.
O: všichni členové. T: příští zasedání PS.

Komunikace kvality se zaměstnavateli
•
•

Ing. Divišová se pokusí zajistit vystoupení na konferenci k NSK dne 14. února 2012. Za PS
vystoupí Mgr. Langer s tématem „Role kvality v dalším vzdělávání“.
Mgr. Bellovič navrhuje semináře s personalisty s tématem podstaty kvality ve vzdělávání.
Semináře budou zařazeny do Plánu činnosti AIVD ČR pro rok 2012.

Aktuální stav řešení projektu KONCEPT (MŠMT a NÚOV)
• Mgr. Brabcová informovala o tom, že v Plzni byly ověřeny základní informace a dokumenty
ratingu se zaměstnavateli.

Různé
• Představení zájemce o členství v PS pana Petra Otáhala (společnost Petr Otáhal, s.r.o.).
• P. Otáhal navrhuje vznik jednotného hospitačního dotazníku pro lektory dalšího vzdělávání
s případným následným benchmarkingem. Návrh bude projednán na příštím zasedání PS.
• V souladu s platným Jednacím řádem pracovních skupin AIVD ČR, o.s. (jednací řád) PS
odsouhlasila Petra Otáhala členem této PS. Zároveň PS v souladu s částí III., odst. 9
jednacího řádu odvolala Ing. Petra Heinla (ÚZEI) z funkce člena PS.
• Termín dalšího zasedání PS byl stanoven na 1. března 2012 od 9:30 hod. v kanceláři
AIVD ČR v Praze.

V Praze dne 19.01.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: Ing. Petr Kazík
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