Pozvánka

Závěrečná konference projektu KRUH
za účasti expertů na další vzdělávání
na téma

Další vzdělávání a jeho rozvoj
v kraji Vysočina
Termín konání:
Místo konání:

14. 03. 2013, 08:30 – 15:30 hod.
Přednáškový sál Školicího střediska, Havlíčkova 30, Jihlava

Program konference:
08:30 – 10:00

Tržiště nabídky vzdělávacích institucí (podle zájmu vzdělávacích institucí)
Prezence účastníků

10:00 – 10:30

Projekt KRUH - zahájení konference a úvodní informace
Mgr. Jaroslav Bezchleba, projekt KRUH

10:30 – 12:00

Stát a jeho role v dalším vzdělávání
Mgr. Martin Sycha, Ph.D.
referent oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT
Aktuální situace a trendy v oblasti dalšího vzdělávání
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

12:30 – 13:00

Přestávka na občerstvení

13:00 – 14:00

Projekt KRUH - vyhodnocení účinnosti a celkového přínosu pro členy sítě
Mgr. Jaroslav Bezchleba a zástupci partnerů projektu

14:00 – 15:30

Moderovaná diskuse a výměna zkušeností

15:30

Ukončení konference

Informace:
Přihlašujte se výhradně přes web www.aivd.cz/zkonferencekruh
Účast na akci je pro přihlášené zdarma.
Příjezd MHD: Zastávky trolejbusu MHD (linka A a B1: „U Tesly“) se nachází cca 100 metrů
od objektu. Cesta trolejbusem z hlavního vlakového nádraží trvá cca 10 až 15 minut.
Autobusové nádraží se nachází cca 500 metrů od objektu.
Příjezd autem: 49°24'9.857"N, 15°35'16.875"E
Dotazy a organizační informace: josefsobotka@hotmail.cz

„KRUH – PROPOJENÍ KLÍČOVÝCH HRÁČŮ
V OBLASTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
V KRAJI VYSOČINA“
Také je pro Vás další vzdělávání začarovaný KRUH?
Jaké je povědomí o celoživotním vzdělávání mezi občany žijícími na Vysočině? Mají ho lidé
dostatečně vryto pod kůží či se s takovýmto názvem setkávají poprvé? Jsou si lidé dostatečně
vědomi, že v době, kdy pokrok jde kupředu mílovými kroky, je neustálé aktualizace
dovedností nutností?
Projekt KRUH byl zahájen v polovině května 2010 jako tříletý program pro propojení klíčových
hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina, jehož realizátorem je společnost
ABS WYDA společně s partnery projektu, kterými jsou Asociace institucí vzdělávání dospělých
ČR, Hospodářská komora Jihlava a Institut pro vzdělávání dospělých. Projekt má tedy za úkol
dostávat do povědomí lidí nutnost neustálého vzdělávání a aktualizování svých zažitých nebo
získávání nových dovedností.
KRUH propojuje účastníky dalšího vzdělávání – v předcházejícím období byl pro Vás připraven

CYKLUS WORKSHOPŮ A ODBORNÝCH KONFERENCÍ:
Již proběhlo:
25. dubna

Stávající a připravovaná legislativa v oblasti vzdělávání dospělých

18. května

Národní soustava kvalifikací jako nástroj kvality a standardů

21. červen

Age Management – Aktuální situace v ČR a budoucí vývoj

14. září

Rating vzdělávacích institucí – Nové a připravované nástroje hodnocení
kvality v dalším vzdělávání

3. říjen

Budování vitální firmy – efektivita ve vzdělávání

15. listopad

Monitoring dalšího vzdělávání

Nejbližší akce:

14. březen

Závěrečná odborná konference

KRUH vytváří otevřenou síť pro komunikaci mezi účastníky – ti, kteří se chtějí dále vzdělávat či se
jen o tom něco dozvědět, a institucemi, které je v tom podporují a poskytují jim svá zázemí
(lektoři, pracovníci vzdělávacích institucí, sociální partneři, zaměstnavatelé apod.).

Protože učit se může každý!

