
Pojetí aktuálních profesních 
standardů pro učitele působící v 
sektoru celoživotního vzdělávání

ve Velké Británii

konference
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR
Kostelec nad Černými lesy, 22.-23. 10. 2008



konference TTnetu v červnu 07



Nové zastřešující profesní standardy pro 
učitele, tutory a trenéry v sektoru 

celoživotního vzdělávání

(profese učitele v širokém pojetí -
učitel, lektor, tutor, trenér…)

- na zakázku vlády UK 
zkomunikovala a vytvořila 
organizace Lifelong Learning
UK (LLUK) v období 2005 –
2007

- součástí reformy přípravného a 
dalšího profesního vzdělávání
učitelů a lektorů - 2007



Lifelong Learning UK
Sektorová rada zodpovědná za profesní
rozvoj profesionálů v oblasti celoživotního 
učení (mimo jiné)

http://www.lluk.org





Nové zastřešující profesní standardy pro 
učitele, tutory a trenéry v sektoru 

celoživotního vzdělávání

http://www.lluk.org/documents/prof
essional_standards_for_itts_0
20107.pdf

• popisují kompetence požadované
vyučujích v různých kontextech a 

rolích v sektoru CŽV

• ne všechny standardy se musí
nutně vztahovat ke všem 
učitelským rolím



















+ další 3 domény

(podrobněji v 
příspěvku ve 
sborníku z této 
konference)



assessment units



NOS: National Occupational Standards
zdroj: www.ukstandards.co.uk





další příklad:



klíčová slova zastřešujících standardů –
jakým jevům je ve standardech přisuzována 
vysoká hodnota

- učitelé oceňují všechny studenty, jejich úspěchy, 
učební cíle, aspirace a zkušenosti

- spravedlnost, různorodost, začleňování

- sebereflexe učitele

- povzbuzování a oceňování

- důraz na dovednosti identifikovat vzdělávací cíle



klíčová slova zastřešujících standardů –
jakým jevům je ve standardech přisuzována 
vysoká hodnota

- důraz na komunikaci učitele s kolegy ve prospěch 
studentů

- důraz na sdílení informací a zkušeností s kolegy
- využívání zpětné vazby
- bezpečné a podporující prostředí k učení
- učitel je profesionál, který volí z osobního „zásobníku“

vhodné metody pedagogické práce
- zvláštní důraz na dovednosti a metody v oblasti 

individuální práce (mentoring, koučing)



klíčová slova zastřešujících standardů –
jakým jevům je ve standardech přisuzována 
vysoká hodnota

- entuziasmus učitele přenášený na studenty
- učitel je inovátor, vyhýbá se rutině
- učitel používá nové technologie
- učitelova snaha překračuje hranice předmětu – dbá

na rozvoj přenositelných kompetencí
- výstupy z hodnocení slouží k rozvoji studentů – jsou 

předmětem komunikace
- tématem učitele je studentovo učení v budoucnosti



základní charakteristiky těchto 
standardů

- zastřešují = staví na tom, co je společné a shodné
a diferenciace ponechávají v nižší rovině
assessment units

- Jsou založené na kompetencích = nechybí
hodnoty a postoje (na ty je dokonce kladen velký 
důraz)

- Důraz je kladen na roli učitele, jako tvůrce situací a 
příležitostí pro aktivní učení (podobně jako u 
qeenslandských standardů – viz konference 2007)

- mají silný apel („skutečná profese“, „být vzorem“)



Závěrem:

Standardy působí celostním, holistickým dojmem („nejde o 
seznam k odškrtání“)

Standardy působí apelativně.

Standardy (tím, jak vznikly i svým obsahem) jsou  
projevem civilizace, humanity, respektu vůči právům 
lidí, projevem demokracie



Více v příspěvku ve sborníku.

Děkuji za pozornost




