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PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EU

Česká školní inspekce se vedle svých národních hodnoticích aktivit podílí také na zajištění hodnocení kvality a efektivity vzdělávání v Evrop-
ských školách, přičemž zjištění, závěry a související informace mohou být zdrojem inspirace také pro české vzdělávací prostředí. 

Osm klíčových kompetencí, jejichž osvojení každý jednotlivec potřebuje pro osobní naplnění, rozvoj aktivního občanství, sociální uplatnění 
i zaměstnání, je postupně implementováno do plánování výuky, vzdělávacích činností i hodnocení žáků v předškolním, primárním i sekun-
dárním cyklu Evropských škol.

Během konference bude představen probíhající proces implementace klíčových kompetencí do strategických dokumentů Evropských škol  
a do učebních osnov a jejich konkretizace v dlouhodobém i krátkodobém plánování učitelů. Přednášející reprezentanti systému Evropských 
škol poskytnou konkrétní příklady plánování i realizace předmětových a mezipředmětových činností, které se na rozvoj klíčových kompetencí 
žáků zaměřují, a rovněž příklady hodnocení žáků se zřetelem k jejich individuálním schopnostem a dovednostem.

PROGRAM KONFERENCE
9:00–9:15
Přivítání, představení hostů
Ondřej Andrys | náměstek ústředního školního inspektora

9:15–9:30
Úvodní slovo
Tomáš Zatloukal | ústřední školní inspektor
Vladimír Balaš | ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Michaela Šojdrová | místopředsedkyně Výboru pro kulturu  
a vzdělávání Evropského parlamentu

9:30–10:00
Základní informace o systému Evropských škol
Andreas Beckmann | generální tajemník Evropských škol
Manuel Bordoy | zástupce generálního tajemníka Evropských škol

10:00–10:30
Inspektorát Evropských škol
John Fitzgerald | Dana Musilová | Renata Juráňová | Deborah Quigley

10:30–11:00
Informace o organizaci vzdělávání v Evropských ško-
lách Brusel III a Lucemburk II, činnost českých sekcí
Micheline Sciberras | ředitelka Evropské školy Brusel III
Maurice van Daal | ředitel Evropské školy Lucemburk II

11:00–11:15 | Přestávka

11:15–11:35
Implementace osmi Klíčových kompetencí ERR ve 
vzdělávání jako součást Reformy Evropských škol
Informace o probíhajícím procesu implementace, 
zapracování klíčových kompetencí do strategic-
kých dokumentů EŠ a do učebních osnov
László Munkácsy | vedoucí pedagogického odboru, Kancelář 
generálního tajemníka Evropských škol 

11:35–11:55
Konkretizace klíčových kompetencí v dlou-
hodobém i krátkodobém plánování učitelů
Dana Musilová | pracovní skupina „Harmonised planning of 
implementation of 8 KK“

11:55–12:45
Implementace klíčových kompetencí ve 
vzdělávání, 3 příklady inspirativní praxe
Vybraní učitelé Evropských škol

12:45–13:00
Diskuse, závěr
Tomáš Zatloukal | ústřední školní inspektor
Ondřej Andrys | náměstek ústředního školního inspektora

» Pro sledování klikněte: https://csiconference.eu/ «

https://csiconference.eu/

