TISKOVÁ ZPRÁVA

DOSPĚLÍ SE DÁLE CHTĚJÍ VZDĚLÁVAT
Praha, 6. září 2012

V roce 2011 se v České republice vzdělávalo 11,4 % dospělé populace mezi 25. a
64. rokem věku. Oproti tomu v roce 2010 to bylo pouze 7,5 % obyvatel a v roce
2009 dokonce jen 6,8 %. Údaje zveřejnil EUROSTAT v rámci pravidelného
Výběrového šetření pracovních sil.
ČR zaznamenala jeden z nejvýznamnějších nárůstů mezi všemi zeměmi Evropy,
dostala se nad průměr EU 27 (8,9 %) a dokonce i EU 15 (10 %). To zařadilo ČR mezi
země s poměrně dobrou účastí na dalším vzdělávání. Oproti tomu však v zemích jako
je Dánsko, Švédsko, Island či Švýcarsko je to daleko přes 25 %.
Důvodů zvýšení účasti českých obyvatel na dalším vzdělávání existuje mnoho – jedním
z nich je jistě významná finanční podpora věnovaná dalšímu vzdělávání z Evropského
sociálního fondu či zvolna rostoucí podpora dalšího vzdělávání ze strany Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
„Tak výrazné meziroční zvýšení je jistě výsledkem mnohaletého úsilí celé řady lidí
v tomto oboru – od andragogů až po pracovníky ministerstva. Pochopitelně ta největší
zásluha patří našim členům – institucím, které se zabývají dalším vzděláváním,“
komentoval výsledky mezinárodního šetření Zdeněk Palán, prezident Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR.
Významným důvodem jsou jistě také akce na podporu motivace k dalšímu vzdělávání,
které organizuje i Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, která letos již 18.
ročníkem opět přispívá k propagaci dalšího vzdělávání zcela konkrétními aktivitami –
tradičními Týdny vzdělávání dospělých.
V rámci zahájení letošních Týdnů vzdělávání dospělých proběhnou dnes v Praze akce
na podporu vzdělávání dospělých. Netradiční formou praktických ukázek a zajímavých
prezentací získají zájemci z řad veřejnosti informace o vzdělávacích aktivitách pro
dospělé. Pro všechny zúčastněné byla také připravena soutěž o atraktivní ceny –
poukázky na další vzdělávání. Každá poukázka má hodnotu až 6 tisíc korun, výherce si
může vybrat z nabídky řady kurzů různých témat.
Unikátní akcí pro širokou veřejnost pod názvem „Grundtvig Day 2012 aneb
Na vzdělávání není nikdy pozdě!“ uspořádali společně Dům zahraničních služeb a
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Program akce zahrnuje nejen interaktivní
workshopy organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých, konkrétně o. s.
Auto*Mat, o. s. Inventura a Liberecké občanské společnosti, ale i odborný program
sestávající se z ukázek vzdělávacích aktivit, například výuky jazyků či kurzů na téma
umění asertivity, time managementu či vedení lidí prezentované vzdělávacími
společnostmi 1. VOX a.s., ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o., Skřivánek

s.r.o., Channel Crossings – jazyková škola, Alfa Language Clubs – Praha, Česká
společnost pro kybernetiku a informatiku a Minerva vzdělávací společnost s.r.o. Akce se
koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a
sociálních věcí a Úřadu práce České republiky.
V České republice umožnuje vzdělávání osob působících v oblasti vzdělávání
dospělých, ale též široké veřejnosti, program Grundtvig. Jedná se o vzdělávací
program financovaný ze zdrojů Evropské Unie. V rámci tohoto programu mají
organizace možnost realizovat mezinárodní projekty s cílem podpory vzdělávání
dospělých. Jednotlivci mohou vycestovat na krátkodobé stáže, konference či vzdělávací
kurzy, ale též na dlouhodobé asistentské pobyty. Široké veřejnosti jsou určeny týdenní
workshopy v zahraničí s tématy neformálního vzdělávání.
Součástí dnešního programu je i předávání ocenění „Pečeť kvality“ nejlepším projektům
v rámci programu Grundtvig. V příloze této tiskové zprávy naleznete více informací o
těchto projektech.
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Dům zahraničních služeb
Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a
vzdělávání. Součástí DZS je mimo jiné Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy (NAEP), která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce.
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naep.cz.
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
AIVD ČR je největším profesním sdružením rozvíjejícím sektor vzdělávání dospělých a
prosazujícím jeho zájmy. Asociace sdružuje instituce vzdělávání dospělých, hájí jejich
zájmy a pečuje o jejich rozvoj. Asociace je mediátorem komunikace a zprostředkovatelem
sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání
dospělých.
Více informací na webu www.aivd.cz nebo www.andromedia.cz.

