ZÁPIS
ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konané dne 14. června 2011 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
Ing. Dagmar Divišová
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky s.r.o.
Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Ing. Iva Sehnalová, EVERESTA, s.r.o.

Omluveni
•
•
•
•
•

Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
Ing. Petr Heinl, ÚZEI
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání

Zasedání
Příprava ceny kvality AIVD ČR
•

•

V diskusi přítomných členů PS byla na základě návrhu Ing. Kazíka z navržených oblastí pro
vyhlášení ceny kvality AIVD ČR vybrána pro rok 2011 pouze jedna, a to lektor / lektorka
roku. V budoucnu bude, na základě výsledků a zkušeností z realizace ceny kvality „lektor
/lektorka roku“, podrobně připravena další oblast, a to vzdělávací instituce roku, která by
mohla být vyhlášena v první polovině roku 2012.
PS se dohodla na těchto podmínkách:
o Jak? Jsou stanovena jednoduchá kritéria, která budou specifikována do formuláře.
Postup hodnocení bude upřesněn v závislosti na počtu přihlášených.
o Kdy? Soutěž bude vyhlášena v červnu 2011, lektoři za jednotlivé instituce se budou
hlásit do září 2011, na podzim proběhne hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže.
o Kdo? Na základě schválení ze strany VV bude soutěž vyhlášena formou e-mailu
členům AIVD ČR. O: Mgr. Langer.

Různé
•
•

•

Mgr. Brabcová připomněla, že je potřeba navrhovat a realizovat v rámci ceny kvality AIVD ČR
pouze to, co je PS schopna realizovat z vlastních sil.
Organizační záležitosti: Ing. Kazík a Mgr. Brabcová připomněli, že počet členů PS se
stabilizoval a je potřeba vymyslet mechanismus zajištění účasti členů na setkáních PS a
plnění zadaných úkolů v rámci PS. PS schválila tato pravidla pro účast v PS:
o Z PS budou vyloučeni ti, kdo se nezúčastní zasedání 3x za sebou bez ohledu na to,
zda byli či nebyli omluveni, nebo nebudou přítomni na 40 % zasedání v posledních
12 měsících.
o Z pracovní skupiny budou vyloučeni ti, kdo nesplní zadaný úkol 2x za sebou.
Další zasedání PS: 21.09.2011, 14:00 hod.
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Úkoly pro PS:
•

Čelenové PS do 5. září 2011 dle již vytvořeného vzoru hodnotícího formuláře pro soutěž
„Lektor / lektorka roku“ (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) promyslí kritéria hodnocení pro soutěž
„Vzdělávací instituce roku“. Pokud se člen PS neozve, bude mít PS za to, že souhlasí s těmito
kritérii odpovídajícími navrhovanému ratingu v projektu Koncept:
o Lektorské zázemí
o Evaluace výsledků vzdělávání – měření efektivity procesu
o Materiálně technické a didaktické zázemí
o Zákaznický přístup – pružnost a komfortnost

Přílohy:
•

Hodnotící formulář pro soutěž „lektor / lektora roku“

V Praze dne 14.06.2011

Zapsala: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Schválil: Ing. Petr Kazík
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