
 1

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ EXPERTNÍ SKUPINY TTNET 
 

 
Dne 10. 4 2008, se v NÚOV konala schůzka expertní skupiny TTnetu, které se 
zúčastnilo 7 externích členů a čtyři interní (Čiháková, Marinková, Stretti, Veleta).  
 
Na setkání byly projednávány a diskutovány tyto záležitosti: 
 

1) informace o dalším vývoji ECVET a EQF (Čiháková, Stretti) 
2) informace o zahraničních projektech týkajících se kvalifikačního standardu 

učitele (projekty QF EMBODIMENT, VoteAll, Defining VET Professions) a 
možnostech využití jejich výsledků v práci skupiny (Čiháková) 

3) informace o vzniku skupiny MŠMT pro tvorbu kvalifikačního standardu, 
možnosti vstupu do jednání této skupiny (Veleta) 

4) dotazníkové šetření – vytvoření týmu, zadání dotazníku, vyhodnocení. Doc 
Byčkovský získal ze zahraničních zdrojů dotazník, který byl přeložen do 
českého jazyka, v současné době je jazykově upravován. Pak bude 
distribuován učitelům odborných předmětů a přípravy. Na základě 
vyhodnocení dotazníku bychom měli lépe identifikovat činnosti odborného 
učitele a tím by byla usnadněna práce při tvorbě kvalifikačního standardu 
(Marinková, Čiháková) 

5) informace o návrhu zákona o pedagogických pracovnících na Slovensku; 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=934; (Veleta) 

6) novela zákona o pedagogických pracovnících, která je připravována v ČR, 
informace a diskuse o částech návrhu zákona, které se týkají učitelů 
odborných předmětů a odborné přípravy (Marinková) 

7) informace o chystaném projektu NIDV o DVPP (Veleta) 
8) program jarní konference – téma, program, seznam příspěvků (Čiháková) 
9) seznam možností studia pro učitele odborných předmětů a odborné praxe – 

členové expertní skupiny byli požádáni o zaslání informací o možnost studia 
pro učitele odborných předmětů a odborné přípravy, které poskytují jejich 
školy. Informace budou umístněny na webu TTnetu. 

10) Informace o konání konference o vzdělávání učitelů, kterou pořádá evropská 
asociace pro vzdělávání učitelů Association for Teacher Education in Europe. 
Konference se bude konat v Bruselu, ve dnech 23. -27. 8. 2008), veškeré 
informace o termínech, platbách, příspěvcích, atd. jsou uvedeny na webových 
stránkách http://www.atee2008.be/ (doc. Byčkovský)  

 
 
Všichni účastníci setkání dostali podkladové materiály (info o EQF, o prezentovaných 
projektech, přeložený dotazník). Členové, kteří se setkání nemohli zúčastnit, 
dostanou zápis z jednání a dokumenty elektronicky.  
 
Ing. Hana Čiháková  
15. 4. 2008 


