Ze dne
4. a 19. 10.
2010

Tiskové informace
Konference k inkluzivnímu vzdělávání
V říjnu 2010 uspořádal NIDV za účasti zástupce MŠMT, ředitelů škol, neziskových
organizací a ostatních institucí dvě regionální konference na téma ,,Proměny
školy – inkluzivní vzdělávání, a to v Českých Budějovicích (4. 11.) a v Karlových
Varech (19. 10.). Velký zájem na těchto neformálních setkáních vzbudily jak
příspěvky organizací, které se integraci a inkluzi dětí se speciálními výchovnými a
vzdělávacími potřebami zabývají (Centra podpory inkluzivního vzdělávání, Rytmus
o. s. aj.), tak příklady dobré praxe škol, které inkluzi či její prvky již prosazují.
Obdobné konference by měly postupně proběhnout i v dalších krajích ČR a jako ty
již realizované zásadním způsobem přispějí k diskusi o tomto aktuálním
problému.

10. 11. 2010 a
11. 11. 2010

XI. ročník Celostátního motivační setkání vyučujících němčiny a francouzštiny
XI. ročník Celostátního motivační setkání vyučujících angličtiny
Ve dnech 10. a 11. listopadu proběhla ve Zlíně již po jedenácté Motivační setkání
vyučujících německého, francouzského a anglického jazyka, kterých se pravidelně
účastní nejen učitelé ze Zlínska, ale i z ostatních krajů ČR. Bohatý program
jednotlivých odborných sekcí konference byl doplněn nabídkou doprovodných
akcí, kde se představila významná nakladatelství a firmy podporující jazykové
vzdělávání.

16. a 17. 11.
2010

Celostátní setkání pedagogů literárně dramatických oborů ZUŠ
Ve spolupráci s Ústřední uměleckou radou ZUŠ ČR pořádá NIDV ve dnech 16. – 17.
Listopadu 2010 v Praze Celostátní setkání pedagogů literárně dramatických oborů
ZUŠ. Na programu konference jsou témata týkající se tvorby ŠVP ZUŠ a klíčových
kompetencí, součástí programu budou také kulturní a divadelní vystoupení žáků
dramatických oborů ZUŠ a DAMU.
Kvalifikační studia pořádaná NIDV
Jednou z významných vzdělávacích oblastí, které NIDV celostátně zabezpečuje
v jednotlivých krajích, jsou několikasemestrální kvalifikační studia k výkonu
specializovaných činností v souladu s platnou školskou legislativou. Patří k nim
Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky,
Studium pro asistenty pedagoga, Studium pro koordinátory ŠVP atd. O jednotlivá
témata kvalifikačních studií je v regionech poměrně velký zájem. Např.
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení absolvovalo v celé ČR
od roku 2007 téměř 2.000 řídících pracovníku škol či učitelů, kteří se na řídící
činnost ve školství připravují.

Prosinec 2010 –
červen 2012

Pilotní studium na Karlovarsku - Školní koordinátor EVVO
Národní institut pro další vzdělávání připravil pro učitele kvalifikační
studium k výkonu specializovaných činností školní koordinátor EVVO.

Ačkoliv byl program nabídnut školám ve všech krajích ČR, pro malý zájem
se v letošním školním roce neuskuteční. Výjimkou je Karlovarsko, kde se
projekt uskuteční pilotně a bude zahájen již letos prosinci. Jeho realizaci
podpoří finančním příspěvkem také Krajský úřad Karlovarského kraje.
Jedná se o třísemestrální akreditovaný studijní program – prezenční cyklus
přednášek, exkurzí a ekopraktik. Účastníci budou mít příležitost získat
zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska jejího plánování, koordinace a
evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a
jejich aktivity v místě a regionu. Studium podporuje rozvoj tvořivosti
účastníků a jejich manažerské dovednosti a bude ukončeno formou
obhajoby závěrečné práce a pohovoru.
Podpora jazykového vzdělávání učitelů a metodiky výuky cizích jazyků
Jednou z prioritních vzdělávacích oblastí NIDV v rámci dalšího vzdělávání učitelů
je také výuka cizích jazyků formou jazykových kurzů a podpora metodiky a
didaktiky výuky cizích jazyků na školách. Za dobu své existence realizovalo NIDV
již několik navazujících jazykově metodických projektů podporovaných jak z ESF,
tak státním rozpočtem ČR: Program JAME, MEJA, Brána jazyků, Klíč k jazykům a
posledním projektem realizovaným v Karlovarském a Královéhradeckém kraji za
podpory prostředků ESF (OP VK) je Brána jazyků otevřená. V rámci těchto
projektů byly proškoleny již stovky učitelů, z nichž mnohým se podařilo zvýšit
úroveň svých jazykových znalostí i o několik stupňů Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. V oblasti rozvoje didaktických kompetencí
vyučujících cizích jazyků se nejvíce osvědčily letní školy a jazykové konference, ale
i mezinárodní setkání učitelů (např. Braniborské dny pořádané tradičně krajským
pracovištěm NIDV v Ústí nad Labem či několikaletý česko-německý projekt ve
spolupráci Durynského institutu pro další vzdělávání učitelů a NIDV ,,Škola Evropa
– Vyučování bez hranic“, který byl dvakrát finančně podpořen Česko-německým
fondem budoucnosti.

