ZÁPIS
ze zasedání Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s.
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
konané dne 29. června 2011 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Dagmar Divišová
RNDr. Robert Gamba, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (předseda)
Milan Kotík, AISIS, o.s.
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR, o.s.
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR, o.s.
Ing. Milena Rajmonová, ICV FF UP v Olomouci
Dr. Josef Sívek, ÚZEI
Mgr. Jaromír Šalek, Centrum andragogiky s.r.o.
PhDr. Jitka Miklová, MŠMT (host)

Nepřítomni
•
•
•
•
•
•

Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Vysoká škola logistiky, o.p.s.
Ing. Richard Podborský
Mgr. Šárka Prachařová, AABYSS, s.r.o.
Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
Jiří Průša, AJAK Šumperk
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (místopředsedkyně)

Zasedání
Představení projektu Kariérního systému
•

•

•
•
•

Dr. Gamba přizval na zasedání PS PhDr. Jitku Miklovou z odboru rejstříku škol a péče o
pedagogické pracovníky MŠMT, která představila připravovaný individuální projekt národní
„Kariérní systém“. Jeho cílem je návrh legislativních změn týkajících se profesního rozvoje
pedagogických pracovníků, dále definovat kariérní stupně v návaznosti na víceúrovňový
standard učitele a definovat víceúrovňový standard pro ředitele. Více informaci viz přílohu.
Po představení projektu následovala široká diskuse PS, která se dotýkala zejména praktické
realizace výstupů projektu, propojení kariérního řádu s odměňováním pedagogických
pracovníků, resp. financováním škol a prostředků na DVPP, jakož i institucionálního
zastřešení připravovaného systému.
Ze strany MŠMT bylo přislíbeno spolupracovat průběžně při přípravě a zejména realizaci
projektu.
PS bude usilovat o pozici zpravodaje projektu v rámci Expertní skupiny MŠMT, v níž má AIVD
ČR zastoupení.
Dr. Gamba se pokusí zajistit detailní znění projektu (žádost ve formátu Benefit, vč. příloh).

Informace k programu PS pro rok 2011
•
•

Dr. Gamba kontaktoval MŠMT (Ing. Špirhanzl, Dr. Miklová), IPPP, Asociaci krajů ČR,
ČMKOS, regionální střediska pro DVPP.
NIDV nově kontaktuje Mgr. Kotík.
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Různé
•
•
•

•
•

Dr. Gamba navrhnul, aby vedení AIVD ČR kontaktovalo vedení MŠMT, případně MPSV ve
věci spolupráce na přípravě nadcházejícího programovacího období ESF.
Dr. Gamba formuluje úvodní dopis informující instituce, s nimiž by měla PS navázat
spolupráci, o existenci a činnosti PS. Členové PS k němu následně zašlou připomínky.
Dr. Gamba požádal o zaslání názorů a připomínek týkajících se problematiky kvality DVPP a
(ne) systémového financování DVPP. Názory členů PS budou následně zpracovány pro
potřeby Týdnů vzdělávání dospělých 2011.
Ostatní úkoly členů PS z minulého zápisu trvají nadále.
Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na 29. srpna 2011 v 10:00 hodin v Praze.

V Praze dne 29.06.2011

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: RNDr. Robert Gamba
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