ZÁPIS
ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konané dne 2. listopadu 2011 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.
• PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
• 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
• PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Omluveni:
• Ing. Dagmar Divišová
• Ing. Petr Heinl, ÚZEI
• Ing. Iva Sehnalová, EVERESTA, s.r.o.
Nepřítomni:
• Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Zasedání
Soutěž Lektor/lektorka roku
•
•

•

•

•

•

Ing. Kazík informoval, že výkonný výbor asociace se rozhodnul soutěž neprodlužovat
do dalšího roku, ale schválil prodloužení do 30.10.2011.
Mgr. Langer informoval, že vzhledem počtu 9 došlých přihlášek nebudou v souladu s pravidly
soutěže konána krajská kola, ale jen jedno národní. Dále představil PS nominované lektory a
jejich instituce.
PS navrhuje výkonnému výboru asociace odbornou komisi v následujícím složení:
o Dr. Zdeněk Palán, expert na další vzdělávání AIVD ČR.
o Dr. Miroslava Dvořáková, expert na evaluaci AIVD ČR.
o Dr. Bohumír Fiala, člen PS AIVD ČR pro kvalitu DV.
o Mgr. Martin Sycha, odborný pracovník odboru dalšího vzdělávání MŠMT.
o Dr. Olga Medlíková, externí člen, expertka na další vzdělávání a autorka řady
publikací v oboru.
Na základě návrhu Dr. Jírů budou osloveni jednotliví koordinátoři krajských zastoupení
asociace na svém zasedání, aby objasnili nízký zájem o soutěž v jednotlivých regionech.
O: Mgr. Langer.
PS navrhuje výkonnému výboru asociace následující ocenění pro výherce soutěže: certifikát,
sada odborných publikací, dárkový předmět (skleněný hranol apod.), popř. peněžní poukázku,
relaxační víkendový pobyt či další ceny.
Dále PS navrhuje zajistit jednotné logo „Lektor / Lektorka roku 2011“.
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Příprava soutěže vzdělávací instituce roku
• PS navrhuje, aby soutěž „Vzdělávací instituce roku“ vycházela z ratingu realizovaného v rámci
projektu KONCEPT, z tohoto důvodu navrhuje zapojení Mgr. Kláry Bezděkové, vedoucí části
„Kvalita“ projektu KONCEPT do přípravy soutěže.
• Princip soutěže lze formulovat takto: prvním krokem bude hodnocení odbornou komisí, na
základě vyhodnocení dotazníku budou vyřazeny instituce nesplňující kritéria. Ostatní instituce
postoupí do dalšího kola a dostanou přístup do webové aplikace, v níž klienti nominované
instituce ohodnotí tuto v předem daných kritériích. Po ukončení soutěže komise posoudí
výstupy hodnocení a vybere vzdělávací instituci roku. V případě rovnosti hlasů může být
ocenění uděleno i více lektorům.
• PS dále navrhuje, aby nad určitý počet bodů byla takto ohodnoceným institucím udělena
zvláštní cena – „Pečeť kvality“.
• PS se shodla na následujícím postupu: členové PS vytvoří vstupní autoevaluační dotazník,
ten bude na příštím zasedání PS představen ostatním členům PS a dopracován do finální
podoby. O: Ing. Kazík, Mgr. Brabcová, Dr. Jírů.
• PS navrhuje jako ceny pro vítěze soutěže oslovit potenciální partnery, kteří by věnovali
poukazy, např. interaktivní tabuli.
• Dále PS navrhuje zajistit jednotné logo i pro tuto soutěž.

Aktuální stav řešení projektu KONCEPT (MŠMT a NÚOV)
• Mgr. Brabcová informovala o tom, že v rámci TVD budou v Plzni ověřeny některé základní
připravované dokumenty ratingu. Po konferenci ke kvalitě (24.11.2011 v Praze) bude vytvořen
dotazník pro klienty vzdělávacích institucí. O: Ing. Kazík, Mgr. Brabcová, Dr. Jírů.

Různé
• Mgr. Langer informoval o připravované konferenci „Role kvality v dalším vzdělávání“, která
se uskuteční dne 24. listopadu 2011 v Praze.
• Termín dalšího zasedání PS byl stanoven na 19. ledna 2012 od 10:00 hod. v kanceláři AIVD
ČR v Praze.

V Praze dne 02.11.2011

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: Ing. Petr Kazík
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