ZÁPIS
ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konané dne 3. května 2011 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radomil Bábek, EVERESTA, s.r.o. (host)
Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
Ing. Dagmar Divišová (host)
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
PhDr. Petr Kaplan, MPSV (host)
Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
Ing. Iva Sehnalová, EVERESTA, s.r.o. (host)
Mgr. Martin Stolín, Ph.D., STAR Learning, spol. s r.o. (host)
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání (host)

Omluveni
•
•
•
•

PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
Ing. Petr Heinl, ÚZEI
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky s.r.o.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze

Zasedání
Příprava ceny kvality AIVD ČR
•
•

•

•

Na základě minulého zasedání PS byly postupně projednávány a komentovány jednotlivé
body týkající se ceny kvality AIVD ČR s následujícími výstupy:
Lektor / lektorka roku:
o Dr. Palán představil návrh pracovního týmu ve složení Dr. Palán, Dr. Dvořáková,
Mgr. Langer.
o PS se rozhodla následovně: Pilotní projekt v roce 2011 proběhne pouze v rámci AIVD
ČR. Doplnit do tabulky „Dotazníku“ (str. 2 návrhu) další důvody pro nominaci a
předložit na zasedání VV ke schválení vyhlášení ceny.
Web, tisky, výběrová řízení:
o Mgr. Brabcová představila návrh cen.
o PS se rozhodla následovně: Vyhodnoceny budou v roce 2011 pouze webové stránky,
nominace bude probíhat samotnými klienty takto: hodnotit budou klienti VI, které
umístí na web značku (logo) informující o tom, že web soutěží o cenu – kliknutím se
klienti dostanou na stránku asociace, kde ve formuláři vyberou hodnocený web.
Následně 20 webů s nejvyšším hodnocením postoupí do jednání komise, která vybere
vítěze dle navržených kritérií. Hodnocení na základě „clickrate“ bude zrušeno.
o Anticena pro výběrová řízení: PS se rozhodla postupovat dle předloženého návrhu.
Cena klienta VI roku:
o Ing. Divišová představila návrh ceny.
o PS se rozhodla následovně: Akce proběhne jako anketa podobným mechanismem
jako předchozí bod s tím rozdílem, že o vítězi rozhodne počet hlasů na základě
unikátních přístupů.
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•

•

•

•

Uplatnitelnost účastníků vzdělávání, společenská odpovědnost:
o Ing. Široký představil návrh ceny.
o PS se rozhodla následovně: Tato cena bude rozpracována později.
Pomůcky, technika, filmy, prezentace:
o Dr. Stolín představil návrh ceny.
o PS se rozhodla následovně: Tato cena bude rozpracována později.
Ukázková hodina:
o Ing. Kazík představil návrh ceny.
o PS se rozhodla následovně: Přičlenit tuto cenu k ceně Lektor / lektorka roku.
Ostatní body (Podpora procesu – Dr. Jírů a Vzdělávací program – Ing. Steinke) byly z důvodu
nepřítomnosti jejich předkladatelů odloženy.

Informace o konferenci ČSRLZ
•

Mgr. Langer informoval, že se zúčastní několika akcí s tématem kvality v dalším vzdělávání:
konference „Celoživotní učení – Kroměříž 2011“ dne 12. – 13. května 2011 v Kroměříži a
akce „Národní informační seminář ECDL-CZ“ dne 16. června 2011 v Praze.

Různé
•
•

PS projednala a schválila následující nové členy PS: Ing. Iva Sehnalová, EVERESTA, s.r.o.,
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, Ing. Dagmar Divišová.
Termín příštího zasedání PS byl stanoven na 25. května 2011 od 18:00 hod. v Penzionu
U hraběnky v Petrovicích v Moravském krasu v rámci akce AIVD ČR „Rychlejší cesta ke
vzdělání“ konané tamtéž.

V Praze dne 03.05.2011

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: Ing. Petr Kazík
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