POZVÁNKA
na odborný panel KA3 – Příprava programů DVPP pro oblast společného vzdělávání

DVPP – těžiště profesního rozvoje pedagogů
Dovolujeme si Vás pozvat na 23. odborný panel projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok
za krokem, který se bude konat dne 18. 06. 2020 od 09.00 do 15.30 hod. v Národním pedagogickém
institutu ČR, Novoborská 372/8, Praha 9 - Prosek, budova B.
Cílem odborného panelu je otevřít diskuzi k současnému systému DVPP, jeho možnostem,
limitům, výzvám a vizím. Prostřednictvím panelistů a dalších účastníků odborného panelu budou
nastíněny současné i budoucí možnosti a potřeby školského terénu ve vztahu k DVPP jako nezbytné
systémové podpoře profesních kompetencí pedagogických pracovníků.
Těžištěm diskuse budou zkušenosti jak poskytovatelů, tak příjemců programů DVPP. Budeme
hledat odpovědi na tyto otázky:
 Jaká je současná realita DVPP?
 Jaký způsob či formu podpory v rámci DVPP sborovny a ředitelé preferují?
 Co od DVPP očekáváme ve vztahu k připravované strategii vzdělávací politiky do roku 2030?
 Jak DVPP ovlivní chystané legislativní změny?
Počet účastníků odborného panelu je s ohledem k současné situaci limitován. Vaši účast, prosím,
potvrzujte nejpozději do 05. 06. 2020 na email: veronika.wiedermannova@npicr.cz.
Těšíme se na spolupráci.
Ing. Hana Sobotková, DiS.
Hlavní manažerka projektu APIV A
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PROGRAM
odborného panelu KA3 – Příprava programů DVPP pro oblast společného vzdělávání

DVPP – těžiště profesního rozvoje pedagogů
09.00 – 09.30

Registrace účastníků a networking

09.30 – 10.00

Zahájení odborného panelu, úvodní slovo o klíčové aktivitě 3 v projektu APIV A
(Mgr. Andrea Cibulková, MBA)

10.00 – 10.30

DVPP na rozcestí
(PhDr. Václav Trojan, Ph.D, odborný garant panelu)

10.30 – 11.00

Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(Mgr. Jan Mušuta, MŠMT)

11.00 – 11.30

Systémová podpora pedagogických pracovníků v NPI ČR
(PaedDr. Josef Rydlo a Mgr. Jana Chmátalová, NPI ČR)

11.30 – 12.00

Percepce a reflexe celoživotního vzdělávání z pohledu pedagogické praxe
(doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D, odborný garant panelu)

12.30 – 13.00

Přestávka

13.00 – 14.30

Podpora pedagogů a managementu škol v systémových projektech (APIV B,
SYPO, SRP) aneb Co školy preferují a co jim chybí?
(Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D; Mgr. Josef Slovák; Mgr. Petr Valenta, Ph.D)

14.30 – 14.45

Přestávka

14.45 – 15.30

Diskuze


Výzvy v DVPP



Náměty a doporučení na závěr odborného panelu
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