Konzultační centrum Moravskoslezského kraje
nabízí své služby 150 odborným školám v kraji
Regionální konzultační centrum Moravskoslezského kraje bylo zřízeno v rámci projektu Kurikulum S v říjnu  spolu s dalšími deseti konzultačními centry. Tato konzultační centra vznikla při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích a jejich hlavním posláním je bezplatná
pomoc odborným školám při tvorbě a zpracování školních vzdělávacích programů formou konzultací a workshopů.
Regionální konzultační centrum
Moravskoslezského kraje funguje na
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity na
katedře technické a pracovní výchovy. Ke
konzultační a poradenské činnosti školám
má Ostravská univerzita a její Pedagogická
fakulta ty nejlepší předpoklady, protože
dlouhodobě spolupracuje se školami a nabízí také pro školy mnoho vzdělávacích
a evaluačních programů.
Před ustavením konzultačního centra se učitelé katedry dlouhodobě zabývali
problematikou tvorby a realizace školních
vzdělávacích programů, zejména v rámci
vedení bakalářských a diplomových prací
svých studentů oboru Učitelství odbor-

ných předmětů. Vzhledem k tomu, že se
jedná převážně o učitele, kteří na středních odborných školách a učilištích působí

a na Pedagogické fakultě v Ostravě si doplňují vzdělání v kombinovaném studiu,
získali pracovníci centra mnoho poznatků
o tom, s jakými problémy se v praxi se-

tkávají při realizaci RVP. I to umožnilo
uspořádat workshopy úzce zaměřené na
vybraná odborná témata školních vzdělávacích programů.
Pomoc školám je v konzultačním centru uskutečňována zejména formou osobních konzultací s vedoucími pracovníky
škol, koordinátory ŠVP a učiteli, kteří se
aktivně podílejí na tvorbě či inovacích školních vzdělávacích programů. Centrum dále
pořádá workshopy k vybraným tématům
tvorby a evaluace ŠVP i k obecně pedagogickým či specifickým problémům odborného vzdělávání. Pomoc školám může
mít i podobu odborného posouzení návrhu
školního vzdělávacího programu.

Rozhovor s doc. Ing. Bertou Rychlíkovou, CSc., vedoucí konzultačního centra
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Další témata a případné změny v uspořáPracovníci konzultačního centra Moravskoslezského kraje. Jeho vedoucí a chtějí podání workshopů mohou vyplynout z výmoci.
Berta Rychlíková (vpravo vepředu) odpovídala na otázky.
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