Příloha A
Navrhované minimální standardy pro učitelskou přípravu
Tab. 4: Navrhované minimální standardy pro učitelskou přípravu jako celek (Bc. + NMgr.,
event. Mgr)
Označení složky

Podíl v % z celkové hodinové
dotace

Podíl v kreditech

oborově předmětová (1.
aprobačního předmětu) +
předmětově didaktická oborově
předmětová

60 %

180 kreditů

(2. aprob
ačního předmětu) + předmětově
didaktická
pedagogicko-psychologická
složka univerzitního základu,
např. biologie, práce s počítači,

minimálně 15–20 % celkového
času učitelské přípravy
7 % celkového času učitelské
přípravy

filozofie
pedagogické praxe

4 týdny, tj. asi 3 % (při 14 týdnech
v semestru)

45–60 kreditů

20 kreditů

10 kreditů

Mezisoučet

85–90 %

255–270 kreditů

volný prostor pro potřeby fakult

10 - 15 %

30 - 45 kreditů

Celkem

100 %

300 kreditů

(zdroj: MŠMT, 2004, nestr. [s. 4–5])

Příloha B
Komparace dalšího vzdělávání učitelů Finska a České republiky podle výsledků
šetření TALIS
nabídka zaškolení týkající se
administrativních záležitostí (oraganizace
práce ve škole)
nabídka neformálních zaškolovacích
aktivit

Průměr TALIS

žádný formální program není

Finsko
Česká republika

zaškolovací program pro všechny nové
učitele
zaškolovací program pouze pro začínající
učitele
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Graf 1: Nabídka zaškolovacích programů ve školách v ČR a Finsku

uvedení do organizace práce ve škole

Průměr TALIS

účast v neformálních aktivitách

Finsko
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Graf 2: Participace v zaškolovacích aktivitách/programech ve Finsku a České republice

pro žádné učitele

jen pro začínající učitele

průměr TALIS
Finsko
pro všechny nové učitele

Česká republika

pro všechny učitele
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Graf 3: Přístup k systému mentorování

Učitelé, kteří odpověli, že v současné
době vykonávají funkci mentora.

Průměr TALIS
Finsko

Česká republika
Učitelé, kteří odpověli, že v současné
době mají přidělené mentora.
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Graf 4: Účast v programech mentorování
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kurzy/semináře (např. k vyučovanému
předmětu)
formální systém mentorování a/nebo
vzájemných hospitací
pedagogické konference nebo semináře
exkurze mimo školy
kvalifikační program

Průměr TALIS
Finsko

účast ve skupině učitelů pro profesní
vzdělávání

Česká republika

individuální nebo týmový výzkum
průběžné vzdělávací kurzy mimo školu
exkurze/hospitace v jiné škole
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Graf 5: Participace učitelů na jednotlivých formách profesního vzdělávání (za posledních
12 měsíců)

prohloubení znalostí ve vyučovaných předmětech
ICT dovednost
pedagogické kompetence pro výuku
nové technologie na pracovišt
chování žáků a vedení třídy
hodnocení výsledků vzdělávání
výuka průřezových dovednost

Průměr TALIS

výuka žáků se SVP

Finsko

přístupy k individualizovanému učení

Česká republika

znalost kurikula
rozvíjení kompetencí pro zaměstnání
výuka v multikulturním prostředí
vedení a administrativa školy
kariérní poradenství pro žáky
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Graf 6: Obsahová náplň profesního vzdělávání učitelů v ČR a ve Finsku

ICT dovednost
chování žáků a vedení třídy
nové technologie na pracovišt
prohloubení faktických znalostí
výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
pedagogické kompetence pro výuku
přístupy k individualizovanému učení

Průměr TALIS

výuka průřezových dovednost

Finsko

postupy hodnocení úspěšnosti žáků

Česká republika

výuka v multikulturním či vícejazyčném prostředí
rozvíjení všeobecných kompetencí pro zaměstnání
vedení a administrativa školy
kariérní poradenství pro žáky
znalost kurikula
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Graf 7: Potřeby dalšího vzdělávání učitelů v ČR a ve Finsku

profesní vzdělávání koliduje s pracovním
rozvrhem
není nijak motivován
příliš finančně náročné, nemůže si dovolit
nemá čas s ohledem na rodinné povinnost

Průměr TALIS
Finsko

neexistuje vhodná nabídka profesního
vzdělávání

Česká republika

nedostatečná podpora zaměstnavatele
nesplňuje potřebné předpoklady
(kvalifikace, odpracovaná léta)
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Graf 8: Bariéry účasti na profesním vzdělávání učitelů v ČR a ve Finsku
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