ZÁPIS
ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konané dne 6. dubna 2011 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředseda PS)
Ing. Dagmar Divišová (host)
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
Ing. Petr Heinl, ÚZEI (zastoupen Lenkou Šlíchalovou)
Ing. Jiří Chábera, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) (zastoupen Petrou
Pechanovou) (host)
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
Petr Kaplan, MPSV (host)
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
Mgr. Martin Stolín, Ph.D., STAR Learning, spol. s r.o.
Ing. Steffen Steinke, bfz, o.p.s. (host)
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání (host)
Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)

Omluveni
•
•
•
•

Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze

Zasedání
Aktuální stav řešení projektu KONCEPT (MŠMT a NUOV)
•

•

•

Ing. Kazík seznámil PS s projektem KONCEPT – pracovní skupina má v projektu dva klíčové
úkoly: vytvořit rating vzdělávacích institucí (dodavatelů dalšího vzdělávání) a vytvoření tzv.
dílčí kvalifikace lektora podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání.
PS byla seznámena s výsledky jednání v rámci projektu KONCEPT týkajících se nutnosti
definovat kvalitu vzdělávacích institucí a kvalitu lektorů a dále nutnosti stanovení standardů,
zejména pro orientaci klientů v prostředí liberálního trhu dalšího vzdělávání.
Činnost pracovní skupiny projektu KONCEPT, na níž se AIVD ČR podílí, bude ukončena
v roce 2012 s ukončením samotného projektu.

Příprava ceny kvality AIVD ČR
•
•

PS metodou brainstormingu a následnou diskusí zahájila přípravu jedné z priorit PS, tj. ceny
kvality AIVD ČR.
PS navrhuje následující oblasti hodnocení, která budou následně jednotlivými účastníky PS
rozpracovány:
o Web, tisky – Mgr. Brabcová.
o Cena klientů – Ing. Divišová.
o Ukázková hodina – Ing. Kazík.
o Pomůcky, technika, filmy, prezentace – Dr. Stolín.
o Lektor – Dr. Palán, Mgr. Langer, Dr. Dvořáková.
o Uplatnitelnost - Ing. Široký.

Strana č. 1 z 2

•

•
•

o Podpora procesu – Dr. Jírů.
o Vzdělávací program – Ing. Steinke.
o Společenská odpovědnost – Ing. Široký.
o Výběrová řízení – Mgr. Brabcová.
Uvedené osoby zpracují návrhy postupu, stanoví kritéria, pravidla a mechanismus hodnocení,
navrhnou kompletní zajištění (počet účastníků, diskriminace, rizika atd.), vč. finanční
náročnosti zabezpečení ceny.
Termín pro odeslání návrhů: 22. dubna 2011 na adresu kancelar@aivd.cz (Dr. Dvořáková
rozešle obratem všem přítomným na dnešním zasedání PS).
Termín vyhlášení: listopad 2011 na konferenci AIVD ČR.

Informace o konferenci ČSRLZ
•

•

Ing. Kazík informoval o Výroční konferenci ČSRLZ, která se uskutečnila 22. března 2011
v Praze. Součástí konference byl workshop na téma „Pravidla výběrových řízení pro
zadavatele i dodavatele“. Ing. Kazík jako výstup workshopu konstatoval, že zaměstnavatelé
nevnímají kvalitu jako problém, neboť klíčovým kritériem je pro ně cena.
PS se shodla na nutnosti i nadále propagovat kvalitu v dalším vzdělávání.

Různé
•

Termín příštího zasedání PS byl stanoven na 3. května 2011 od 13.00 do cca 17.00 hodin.

V Praze dne 06.04.2011.

Zapsala: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Schválil: Ing. Petr Kazík
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