
 
 

PROGRAM ON-LINE KONFERENCE 8. 12. 2020 

Poučení z krizového vývoje ve vzdělávání dospělých 
 

I. blok – situace a podmínky ve vzdělávání dospělých 10:00 - 12:00 

 Dopad pandemických opatření na sektor vzdělávání dospělých

Výsledky dotazníku se, informace o činnosti asociace 

Jana Brabcová, prezidentka AIVD ČR 

 
 Firemní vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců

Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 
 Realizace rekvalifikací v době koronavirové krize

Jan Karmazín, ředitel Odboru zaměstnanosti GŘ ÚP 

 
 Vzdělávání dospělých v projektech OPZ

On line ve vzdělávání zaměstnanců, aktuální data a připravované změny 

Ladislava Veselá, vedoucí Oddělení projektů adaptability pracovní síly I 

Odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita, MPSV 

 
 Zkušenosti s dalším vzdělávání v době pandemie

Monika Měšťanová, vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 

 
 Erasmus+ v nové programové etapě (2021-2027) a další aktivity DZS

Jitka Morčušová, vedoucí odd. celoživotního vzdělávání, DZS 

 
 Národní pedagogický institut podporuje celoživotní vzdělávání

Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu ČR 

II. blok – zkušenosti z praxe 13:00 - 15:00 

 Specifika nouzového distanční vzdělávání dospělých

Lucie Rohlíková, vedoucí Celoživ. distančního vzdělávání ZČU v Plzni 

 Radikální změny v digitálních znalostech očima pedagogických 
profesí lektorů (upskilling 30 digi programů)
Robert, Gamba, AGENTURA AMOS, s.r.o. 

 Profesní vzdělávání v soc. službách – on-line není lék na vše
Gabriela Kuželová, Sociální agentura o.p.s. 

 Zkušenosti se vzděláváním v neziskovém sektoru

Monika Jindrová, Asociace všeobecně prospěšných organizací ČR 

 Několik postřehů z oblasti, kde on-line funguje naplno

Dana Čvančarová, lektorka, jednatelka Diakonické akademie 

 Co nám epidemie říká o významu celoživotního učení 
Michaela Kudrnáčová, socioložka se zaměřením na kvantitativní 
šetření postojů a chování dospělých, PIAAC, NPI 

 On-line - přání, potřeba, povinnost, příležitost
Jan Toman, konzultant, dříve manažer Microsoft ČR pro školství a 
vzdělávání v ČR a SR 

 

 
III. blok - BONUS 15:30 

Jak se dělá online osvěta, když je vám skoro sto 
Hana Bergmannová Klímová, výtvarnice a spisovatelka 

a Tomáš Lom, válečný veterán z druhé světové války, letec RAF 

Přihlášky: www.aivd.cz 

Konference je organizována ve spolupráci s oddělením 

Celoživotního distančního vzdělávání ZČU v Plzni 

https://www.aivd.cz/cz/article/konference-pouceni-z-krizoveho-vyvoje-ve-vzdelavani-dospelych/

	c5c9efaf1836f91c5abef977b7eb22bd560677f104656e5f65a387c5ab227315.pdf

