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Ohlédnutí za TVD 2007
celorepublikové aktivity

3. 9. 2007 – zahajovací happening v Pardubicích
27. 11. 2007 – závěrečné setkání krajských 
organizátorů TVD  na konferenci AEDUCA

krajské aktivity
ve 12 krajích proběhly TVD
aktivity TVD zajišťovaly R RLZ a členové AIVD
většina krajských úřadů podporovala myšlenku 
TVD



Kulatý stůl – E-learningové
vzdělávání (Žďár nad Sázavou)



Rámec TVD 2008 – logo a motto

Motto
: 
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: 
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Termín a místo
celostátní aktivity

zahajovací konference – 2. 9. 2008; Jihlava
závěrečná konference AEDUCA – listopad; Olomouc

krajské aktivity
termíny budou voleny individuálně 
období 8. 9. 2008 – 14. 11. 2008
aktivity v kraji možno rozložit do dvou týdnů



Cíle v krajích
Dosáhnout úzkou spolupráci členů AIVD v 
krajích s R RLZ.

Zajistit v každém kraji realizaci nejméně tří 
aktivit TVD, z toho:

jedna aktivita pro účastníky vzdělávání
jedna aktivita pro organizátory vzdělávání
jedna aktivita pro zaměstnavatele



Úloha členů AIVD v krajích
krajský koordinátor:

představí rámec TVD 2008 na R RLZ
bude se aktivně podílet na zajištění minimálně 
jedné aktivity garantované členy AIVD
bude aktivně spolupracovat na přípravě koncepce 
TVD v kraji
bude podle potřeby informovat R RLZ o 
aktivitách AIVD spojených s TVD 2008



Úloha R RLZ v krajích
Projednají podíl R RLZ při organizačním 
zajištění TVD.
Budou hledat cesty k vytvoření podmínek pro 
realizaci aktivit TVD v kraji tak, aby proběhlo 
nejméně minimum aktivit stanovených v 
cílech pro TVD 2008.
Umožní krajským koordinátorům přednést v 
rámci jednání R RLZ koncepci TVD a budou 
hledat cestu pro úzkou spolupráci.



Propagace TVD 2008
AIVD

Andragogika
Andromedia
Web AIVD
Topregion
webové stránky členů
prezentace v PP
PR Forum
letáky

R RLZ
letáky
krajské stránky
krajské noviny
informace na aktivitách 
krajského významu



Harmonogram – část 1
březen

zpracování návrhu rámce TVD 2008 (AIVD)
projednání rámce v rámci VV AIVD (AIVD)
zpracování prezentace v PowerPointu (AIVD)
vystavení informací na webu AIVD (AIVD)

duben
informace zástupců R RLZ o rámci TVD (AIVD)
prezentace rámce TVD na jednáních R RLZ (AIVD)
zpracování rámce TVD v krajích ( AIVD; R RLZ)



Harmonogram – část 2
květen – srpen

příprava TVD dle schváleného rámce (AIVD; R RLZ)

září
zahájení TVD – Jihlava (AIVD; R RLZ – Vysočina)

září – listopad
TVD v jednotlivých krajích

listopad
AEDUCA – závěrečná konference (AIVD; R RLZ)



Jaké akce jsou pro TVD vhodné?
lokální aktivity

den otevřených dveří
testování zdarma
prezentace vzdělávací 
nabídky
seminář
ukázka dobrých 
zkušeností
atd.

celokrajské aktivity
kulatý stůl
konference
setkání personalistů
kontaktní seminář 
zaměstnavatelů a 
vzdělavatelů
atd.



Financování
předpokládáme vícezdrojové financování

prostředky AIVD
(směřováno hlavně na podporu aktivní účasti 
členů AIVD na TVD)
prostředky z krajských úřadů
(výše podpory je individuální v každém kraji)
prostředky získané od sponzorů
(dosud nejméně využívaný zdroj)



Co si přát na závěr?

Ať
 se podaří

 uskuteč
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o nejvíce 
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aktivity TVD ve spolupráci A
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Ať se podaří zapojit do aktivit TVD jak Ať se podaří zapojit do aktivit TVD jak 
členy AIVD, tak členy R RLZ.členy AIVD, tak členy R RLZ.

Ať se podaří připravit v rámci TVD tak Ať se podaří připravit v rámci TVD tak 
zajímavé aktivity, že přitáhnou velké zajímavé aktivity, že přitáhnou velké 
množství potenciálních účastníků množství potenciálních účastníků 
vzdělávání dospělých, vzdělavatelů i vzdělávání dospělých, vzdělavatelů i 
zaměstnavatelů.zaměstnavatelů.
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