Zpráva z Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2008
Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci se účastnil Festivalu vzdělávání
dospělých AEDUCA 2008, který proběhl ve dnech 19. – 20. listopadu v prostorách
Uměleckého
centra
UP.
Program festivalu byl rozdělen do několika sekcí:
Zahajovací konference
Společenská odpovědnost firem a vzdělávacích institucí
Konference byla zaměřena na prezentaci aktivit firem a vzdělávacích institucí, jejichž
společným jmenovatelem je obecně prospěšná činnost pro společnost.
Odborná konference
Vzděláváním ke zvyšování zaměstnatelnosti
Konference poskytla platformu pro setkání vzdělavatelů a stimulovala spolupráci
v oblasti dalšího vzdělávání ke zvýšení zaměstnatelnosti. Cílem byla efektivní
výměna zkušeností, vytvoření sítí a iniciace podnětů pro další spolupráci.
„Firemní“ vzdělávání na vysokých školách
Každá firma, pokud chce uspět v současné konkurenci na trhu, potřebuje vzdělávat
své pracovníky. Vysoké školy nemohou zůstat stranou. Rozvoj a vzdělávání
pracovníků vysokých škol v managementu, vedení lidí, komunikaci, týmové práci a v
dalších oblastech je předpokladem úspěšné školy. Konference byla zaměřena na
prezentaci systému firemního vzdělávání na vysoké škole.
Talent management
S rozvojem znalostní společnosti roste význam lidských zdrojů a knowledge
managementu. Investice do těchto oblastí určují konkurenceschopnost firem. Talent
management jako nástroj řízení kariéry vybraných lidí se stává významným prvkem v
oblasti rozvoje lidských zdrojů. Konference byla zaměřena na prezentaci programů
talent managementu v jednotlivých firmách.
Znalostní ekonomika pod vlivem ICT

Současné změny ekonomického sektoru jsou primárně vyvolány rostoucím lidským
poznáním. Aplikace nových poznatků vedla ke vzniku kvalitativně nových
informačních a komunikačních technologií včetně internetu, a ty zpětně umožňují
rychlé šíření a sdílení vědomostí. Paralelně se mění i hodnotové systémy lidí.
Propojení těchto jevů vede ke vzniku nových forem a způsobů práce, šíří se virtuální
trh práce, organizace mění svou velikost a strukturu. Předmětem konference byla
analýza současných změn ekonomiky a predikce dalšího vývoje v této oblasti.

Činnost PS UP byla představena formou prezentace běžící na monitoru, informačním
posterem a distribucí propagačních materiálů.
Návštěvníci festivalu se zajímali o aktivity PS UP, jeho úlohu v realizaci projektů na
UP, o řešené projekty a o možnosti spolupráce z řad neuniverzitních zařízení
a institucí.
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