Změna je v lidech.
Učitelé a ředitelé
jsou klíč
Zdroje, které vám Učitel naživo
může poskytnout

UČITEL NAŽIVO
V Učiteli naživo jsme si dali za cíl přispět k celosystémovému zlepšení českého vzdělávání inovací
přípravy a podpory učitelů a ředitelů. Postavili jsme špičkové programy pro přípravu nových učitelů
a podporu vedení škol založené na nejlepším světovém know-how a spolupracujeme s veřejnými
institucemi na jejich rozvoji a šíření.

Víme, jak připravit dobrého
učitele.

Již 5 let připravujeme budoucí učitele v inovativním programu. Jde
o 750hodinové doplňující pedagogické studium s více než 50 % praxe, které
přivádí k profesi učitele lidi s praxí ze svého oboru. Vzděláváme také učitele, kteří
naše studenty provázejí na praxích.
Experti. Program vytvořili a průběžně upravují přední experti z řad akademiků
i praktiků. Vycházíme z nejnovějších výzkumů a propojujeme akademiky, školy,
neziskové organizace i státní instituce.
Evaluace. Program průběžně vyhodnocujeme: víme například, že naši absolventi
si důvěřují v mnoha důležitých učitelských kompetencích (například předávání
smyslu učení, motivace žáků k dobrým výsledkům) obdobně jako finští
začínající učitelé.”

Víme, jak vzbudit v ředitelích
pedagogické lídry.

Lektoři. 350hodinovým akreditovaným programem s důrazem na rozvoj
pedagogického leadershipu provází své kolegy špičkoví čeští ředitelé.
Zahraniční zkušenosti. Stavíme na nejlepším zahraničním know-how. Inspiraci
jsme čerpali především na konzultacích k systémové podpoře ředitelů se
zkušenými institucemi v New Yorku.
Spolupracujeme s Eduzměnou a Partnerstvím pro vzdělávání 2030+ na podpoře
pedagogického leadershipu ředitelů a přípravě středního článku.

Své know-how nabízíme
do veřejného vzdělávacího
systému.

1.

Spolupracujeme na nové koncepci pregraduální přípravy vznikající na MŠMT.
Prosazujeme zkvalitňování praxí, vznik kompetenčního profilu absolventa
učitelství i důslednou podporu všech vzdělavatelů budoucích učitelů.
Naším cílem je, aby fakulty každý rok připravovaly dostatek učitelů, kteří
disponují potřebnými profesními kompetencemi, nastupují do profese
a zůstávají v ní.

2.

Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem připravujeme pilotáž
programu kvalifikačního vzdělávání ředitelů se zaměřením na rozvoj
pedagogického leadershipu.
Chceme, aby všichni ředitelé škol uměli zajišťovat to nejdůležitější – aby se
v jejich školách učilo každé dítě naplno a s radostí.

K PROBLEMATICE VÁM RÁDI POSKYTNEME DALŠÍ INFORMACE:
1.

Navštivte naše programy

Zažijte atmosféru výcviku budoucích učitelů v programu Učitel naživo,
vzdělávacího programu pro učitele provázející studenty na praxích, rozvoje
pedagogických lídrů v Řediteli naživo či poznejte přemýšlení inovativních
vysokoškolských pedagogů a provázejících učitelů na setkání Komunity
vzdělavatelů budoucích učitelů.

2.

Přečtěte si

Infografika Cesty k získání učitelské kvalifikace
Analýza Modely pregraduální přípravy učitelů v zahraničí
Studie Proč se lidé nehlásí ke studiu učitelství a jak to změnit?
Studie Distanční vzdělávání na jaře a podzim 2020: Pohled rodičů
Studie Ředitelé škol v ČR: klíčoví hráči v systému vzdělávání bez dostatečné podpory

3.

Pohovořte s našimi experty

Mgr. Kateřina Konrádová (katerina.konradova@ucitelnazivo.cz, 774 625 813)
Vedoucí Advokačního týmu, zabývá se strategickým řízením a budováním kapacit
ve veřejné správě v oblasti školství, analýzou a designem vzdělávacích politik.

Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (blanka.pravdova@ucitelnazivo.cz, 737 449 087)
Odborná garantka učitelské přípravy a Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů,
odborně se věnuje profesní přípravě učitelů a tématu podpory provázejících
učitelů.

Prof. Vladimíra Spilková (vladimira.spilkova@ucitelnazivo.cz)
Expertka programu Učitel naživo, odborně se věnuje přípravnému a celoživotnímu
vzdělávání učitelů a teorii učitelské profese.

Ondřej Neumajer, Ph.D. (ondrej.neumajer@ucitelnazivo.cz, 602 763 275)
Konzultant vzdělávání, lektor, didaktik a expert na digitální vzdělávání, inovace ve
vzdělávání a vzdělávací politiku.

Mgr. Libor Pospíšil (libor.pospisil@ucitelnazivo.cz, 737 809 141)
Manažer projektu Ředitel naživo, je zodpovědný za jeho rozvoj, zodpoví dotazy
ohledně kultivace pedagogického leadershipu ve vedení škol.

Pro propojení s experty z řad lektorů programu Učitel naživo či Ředitel naživo, zkušených praktiků z našich tréninkových
a spolupracujících škol nebo s ostatními odborníky z organizace či expertní rady kontaktujte Kateřinu Konrádovou.

www.ucitelnazivo.cz
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