Pravidla soutěže
LEKTOR / LEKTORKA ROKU 2018
1. Soutěž „Lektor / Lektorka roku 2018“ vyhlašuje Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR, z.s. („AIVD ČR“).
2. Cílem soutěže je podpořit kvalitu lektorské práce poukázáním na příklady nejlepší
praxe mezi členy i nečleny asociace. Cílem je také upoutat pozornost odborné i
široké veřejnosti k problematice kvality v dalším vzdělávání.
3. V duchu výše uvedených cílů umožňují podmínky také individuální přihlášení
jednotlivce. Nominace vzdělávací institucí není tedy podmínkou. Do soutěže se
tedy může přihlásit (případně být nominován) lektor/ka z členské i nečlenské
instituce AIVD ČR. Přihláška nečlena AIVD ČR je zpoplatněna registračním
poplatkem ve výši 500,- Kč.
Přijímání přihlášek bylo zahájeno od 12. dubna 2018 a bude ukončeno 30. září 2018.
4. Způsob přihlášení do soutěže:
a. Nominace se provede vyplněním písemné přihlášky do soutěže
(ke stažení na www.aivd.cz).
b. Přihlášený zašle na adresu aivd@aivd.cz e-mail se záhlavím „Přihláška do
soutěže kvality 2018“, obsahující:
 odkaz na svou video vizitku tj. představení sebe a
 on-line (veřejně dostupnou) ukázku kurzu v délce 7 až max.10 minut a dále
 vzorek autorských studijních materiálů.
c. Pořadatel soutěže využije materiály výhradně pro účely soutěže.
d. Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze soutěže nominované, kteří nesplnili
požadavky uvedené v těchto pravidlech.
5. Způsob hodnocení odbornou komisí:
a. Odborná komise je jmenovaná výkonným výborem AIVD ČR, složená ze
zástupců AIVD ČR, akademické obce, zaměstnavatelů, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a osobností vzdělávání dospělých.
b. Odborná komise bude seznámena s kalibrací hodnocení, následně posoudí
dodané podklady jednotlivých soutěžících a provede vyhodnocení v každém
z následujících kritérií: přihláška, ukázka lektorské činnosti, vzorek studijních
materiálů.
c. Komise vybere 3 finalisty.
d. Veřejné finále proběhne na akci AIVD ČR, kde účastník předvede ukázku
kurzu v rozsahu 15 minut a komise tajným hlasováním vybere vítěze.
e. V případě vyrovnaných výsledků soutěže může být ocenění uděleno i více
lektorům/kám.
f. Ocenění bude předáno na konferenci AIVD ČR v listopadu 2018.
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g. Vítěz získá ocenění „Lektor/ka roku 2018“, možnost užívat označení a loga
„Lektor/ka roku 2018“ v rámci své propagace a případně obdrží další věcné
dary od pořadatele soutěže a jeho partnerů.
6. Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. Výkonný výbor AIVD ČR si vyhrazuje
právo soutěž kdykoliv ukončit.
Příloha:
Přihláška do soutěže Lektor/ka roku 2018.

Tato pravidla byla schválena Pracovní skupinou pro kvalitu v dalším vzdělávání AIVD
ČR.
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