
K profesionálním  kvalitám našich  zaměstnanců 
patří také odborná znalost problematiky v oblasti 
andragogiky,  školského  terénu  a  po  sloučení 
s  Národním  institutem  dětí  a  mládeže  také  
v  oblasti  neformálního  vzdělávání.  Silnou  
stránkou  NIDV  je  celostátní  působnost  
a materiálně technické zázemí ve všech krajích 
České  republiky  a  komplexní  nabídka  služeb  
nejen  pro  jednotlivce,  ale  i  pro  školy,  školská  
zařízení  a  jiné  instituce.  Spolupracujeme  také 
s odborníky  z  vysokých škol  a dalšími experty, 
s  asociacemi  a  vzdělávacími  organizacemi  či 
institucemi  v  oblasti  formálního  i  neformálního 
vzdělávání.

„Již 10 let jsme s vámi“
Jaké jsou aktuální výzvy NIDV v oblasti 
profesního rozvoje pedagogických  
pracovníků?

Jedná  se  především  o  nastavení  ucelených 
systémových  podpor  pedagogickým  pracov-
níkům,  školám  a  školským  zařízením,  např.  
systém podpory nadání na celostátní i regionální 
úrovni, systémová podpora pedagogů pro práci  
s  dětmi/žáky  cizinci  nebo  implementace  
kariérního systému pro učitele a ředitele. 

Kam by se měl NIDV v dalších letech  
podle Vás posunout?

Myslím  si,  že  by  poslání  a  úkoly  NIDV  měly 
v  budoucnu  v  daleko  větší  míře  odrážet 
komplexní  pojetí  profesního  rozvoje  peda-
gogických pracovníků. Je třeba se posunout od 
tradičního  pojetí  DVPP,  jak  jej  dosud  známe, 
ke  komplexnímu  profesnímu  rozvoji  pedagogů, 
který  bude  navázán  na  jednotlivé  etapy  jejich 
učitelské  dráhy.  Týká  se  to  jak  pregraduálního 
vzdělávání,  tak  následného  uvedení  učitele 
do  praxe,  včetně  obnovení  pozice  uvádějícího 
učitele  pro  začínající  pedagogy  a  dalšího 
průběžného  profesního  rozvoje  ve  školách.  Je 
třeba  rozvíjet  a  zavádět  do  škol  i  další  formy 
podpory  učitelů,  jako  mentoring,  koučink, 
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Jak vzpomínáte na období, kdy jste  
působila na krajském pracovišti  
v Karlových Varech?

Z Karlovarska pocházím a stále se tam vracím 
za  svou  rodinou.  Dalšímu  vzdělávání  učitelů 
se věnuji od roku 1997, kdy  jsem stála u zrodu  
příspěvkové  organizace  Školského  úřadu  
Karlovy  Vary  Zařízení  pro  další  vzdělávání  
pedagogických pracovníků. Od  roku 2000  jsem 
pak  vedla  Pedagogické  centrum  Karlovy  Vary.  
Na  tu dobu vzpomínám  ráda, protože v dalším 
vzdělávání učitelů docházelo k  řadě změn, vše 
se rychle vyvíjelo a my jsme hledali a nastavovali  
cesty i vlastní profil organizace. Se vznikem NIDV 
jsme  se  stali  významným  partnerem  na  cestě 
profesního  rozvoje  pedagogů  na  státní  úrovni  
a začali jsme garantovat a plnit úkoly vyplývající 
ze státních priorit, které nám ukládá ministerstvo 
školství. 

V čem je podle Vás největší potenciál 
NIDV?

NIDV převzal některé činnosti a úkoly bývalých 
pedagogických center, proto jsme mohli při jeho 
vzniku navázat na tradice v oblasti DVPP. Navíc 
už  v  této  době  můžeme  vycházet  z  vlastních 
zkušeností,  kontaktů  a  dosavadní  spolupráce 
se  školami,  lektory  a  dalšími  partnery. 

Rozhovor s Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou k 10. výročí založení NIDV

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová,
ředitelka

Počátek metodické podpory  
pedagogů ZUŠ, metody CLIL

a projektových manažerů 
ve školství

Celostátní soutěž 
DUM Domino

Začátek realizace projektu 
Kariérní systém

Systémová podpora peda-
gogů pro práci s dětmi/žáky 
cizinci, příprava implemen-

tace kariérního systému 
pro učitele

Rozšíření nabídky o zájmové a neformální vzdělávání  
a o systémovou podporu nadání

Výstupy z mezinárodní spolupráce  
v oblasti leadershipu

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sloučení NIDV s US
Richtrovy boudy a VKC Telč

Rozšíření 
činnosti o ubytovací služby

Příprava na optimalizační 
proces OPŘO

Sloučení 
NIDV s NIDM

Převod VKC Telč 
pod MF

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
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výměnu  zkušeností,  náslechové  a  otevřené 
vyučovací  či  ukázkové hodiny,  stáže,  stínování 
–  to  vše  nejlépe  v  autentickém  a  motivujícím 
prostředí  školy.  Významnými  nástroji  v  tomto 
procesu  jsou  hodnocení  a  ověřování  kvality 
výkonu  učitelské  profese,  protože  právě 
na  ní  závisí  kvalita  a  výsledky  vzdělávání 
žáků.  Nejde  tedy  jen  o  množství  seminářů  
a vzdělávacích programů, které učitelé absolvují, 
ale o to, jak kvalitní jsou ve finále jejich profesní 
kompetence  a  jak  dokážou  získané  poznatky  
a  vědomosti  uplatnit  při  vlastní  pedagogické 
práci s dětmi. Tomu by měl mimo jiné napomoci  
i připravovaný kariérní systém, který bezpochyby 
přispěje  ke  zlepšení  a  rozšíření  forem podpory 
učitelů a naplňování jejich profesních potřeb.

Jakou organizací by měl být NIDV  
pro svého zřizovatele, tedy pro MŠMT?

Primárně  to  vyplývá  z  našeho  statutu,  kdy 
mimo  jiné  celoplošně  garantujeme  jako  přímo 
řízená  organizace  MŠMT  dostupnost,  kvalitu  
a  komplexnost  celostátně  podporovaných  
vzdělávacích  a  rozvojových  programů,  re-
zortních  úkolů  a  priorit  v  oblasti  vzdělávání.  
A samozřejmě z role a úkolů, které plníme vůči 
školám,  kdy  dokážeme  bezprostředně  a  efek-
tivně reagovat na aktuální potřeby a požadavky 
pedagogů ve všech krajích.

Jakou organizací bychom tedy měli  
pro učitele být? 

Každopádně  podporující  a  profesionální,  
a  to  nejen  po  odborné  stránce,  ale  i  celkovým 
přístupem,  vstřícností  a  komplexností  poskyto-
vaných  služeb.  Vždy  pro  nás  byla  důležitá 
komunikace a spolupráce se školami a širokou 
pedagogickou veřejností, o které bychom se rádi 
i nadále opírali. Zpětná vazba od učitelů  je pro 
nás velmi důležitá,  stejně  jako vědomí, že  jsou 
s našimi službami spokojeni a že nás potřebují. 
Děkuji  všem  zaměstnancům  NIDV  za  jejich 
práci  v  uplynulých  deseti  letech.  Zároveň  touto  
cestou  děkuji  všem  našim  partnerům  za  
dosavadní spolupráci.            



Krajská pracoviště NIDV
Zeptali jsme se vedoucích krajských pracovišť, co přejí NIDV do dalších let.

„Již 10 let 
  jsme s vámi“

Pracoviště Plzeň
Čermákova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 473 608, Fax: 377 473 608
E-mail: plzen@nidv.cz
NIDV přeji, aby měl stále ve své blízkosti co nej-
více profesionálů, tj. takových klientů, partnerů  
i vlastních pracovníků, kteří vykonávají svoji roli 
vysoce odborně, efektivně, kreativně, odpovědně, 
důsledně, s plným nasazením, s jistotou a lehkos-
tí... a samozřejmě s úsměvem! :-)

S úctou ke všem takovým lidem  
PhDr. Ladislava Šlajchová Ph.D. 

Pracoviště Karlovy Vary
Západní 15, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 585 268, Fax: 353 585 268
E-mail: karlovyvary@nidv.cz

„Lidé lidem dveře otvírají.“  (Jiří Wolker)
Buďme takovými, aby u nás lidé vždy měli  
„otevřené dveře“.

PhDr. Ilona Juhásová

Pracoviště Brno
Křížová 22, 603 00 Brno
Tel.: 543 541 274, Fax: 543 541 272
E-mail: brno@nidv.cz

Aby nadále platilo: „To, co děláme, dělá z nás to, 
co jsme.“ (A. Harvey)

  Mgr. Šárka Dostalová

Pracoviště Praha a Střední Čechy
Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
Tel./fax: 222 122 302
E-mail: praha@nidv.cz
Děkuji za dosavadní efektivní spolupráci odbor-
níků NIDV a pedagogických pracovníků v terénu. 
Zároveň si dovoluji popřát k významnému de-
setiletému výročí NIDV především stabilitu této  
instituce, široké odborné zázemí, stálou přízeň 
pedagogů i rozšiřování spektra poskytovaných 
služeb.                                 

PhDr. Ivana Shánilová

Pracoviště Liberec
Masarykova 28, 460 01 Liberec
Tel.: 482 360 511, Fax: 482 710 352
E-mail: liberec@nidv.cz
Po celou dobu existence NIDV se stýkám s pe-
dagogickými pracovníky, ke kterým cítím hluboký 
respekt za jejich obětavou práci. Každý den vidím 
a vnímám jejich velké úsilí o výchovu a vzdělávání 
dětí, které jsou budoucností nás všech. Jsem ráda, 
že právě službami, které NIDV nabízí, mohu peda-
gogům pomoci v jejich náročné profesi. 

Ing. Jana Otavová 

Pracoviště České Budějovice
Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 699 011, Fax: 387 699 027
E-mail: cbudejovice@nidv.cz

Přeji NIDV i do dalších let, aby bylo respektova-
nou, přístupnou a kvalitní vzdělávací organizací 
MŠMT v oblasti profesního vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků v celé ČR.

Mgr. Bc. Miloslav Poes  

Pracoviště Ústí nad Labem
Winstona Churchilla 6, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 211 255, 475 211 055
Fax: 475 209 092, E-mail: usti@nidv.cz

Do dalších 10 let NIDV přeji stabilitu, respekt shora 
i zdola a stovky spokojených klientů.

Mgr. Jiří Strašík

Pracoviště Olomouc
Wellnerova 25, 779 00 Olomouc
tel: 731 503 728
e-mail: olomouc@nidv.cz

Národnímu institutu pro další vzdělávání bych do 
dalších deseti, dvaceti, padesáti let jeho existence 
upřímně popřál s ohledem na současnou hektic-
kou, až turbulentní dobu především stabilitu, jasné 
ideové a koncepční ukotvení, stejně jako naší věci 
oddané pracovníky plné entuziazmu.                          

Mgr. Dušan Vitoul

Pracoviště Hradec Králové
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 500 911, Fax: 495 514 806
E-mail: hradeckralove@nidv.cz

Národnímu institutu jako svému chlebodárci přeji 
ještě spoustu let existence k zajištění zajímavého 
a smysluplného zaměstnání a jako poskytovateli 
DVPP mu přeji řadu inspirativních námětů pro dal-
ší vzdělávání, zájem pedagogů a zachování jejich 
přízně a další spolupráce, které si nesmírně vážím.

 Mgr. Jana Berkovcová

Krajské pracoviště Zlín
Potoky 267, 760 01 Zlín
Tel.: 577 437 711, Fax: 577 437 711
E-mail: zlin@nidv.cz

„Vážení kolegové, přejeme Vám tolik osobní odva-
hy a optimismu, aby práce, kterou vykonáváte, pro 
Vás byla vždy nadějí do budoucna.“

Ing. Ladislava Hašková

Pracoviště Ostrava
Blahoslavova 1576/2, 702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 596 120 454, 596 120 456, Fax.: 596 120 448
E-mail: ostrava@nidv.cz

Pro celé následující období přeji NIDV, aby vzdělá-
valo co nejvíce učitelů v duchu citátu Jana Amose 
Komenského: „Naši učitelé nesmějí být podobni 
sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale 
samy nejdou.“

Mgr. Jozef Kubáň

Pracoviště Jihlava
Zborovská 3, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 571 839, Fax: 567 571 839, 567 303 891
E-mail: jihlava@nidv.cz

Přátelé, přeji vám nekonečnou radost ze smyslu-
plné práce, málo výmolů na vzdělávacích cestách  
a dobré světlo, pochopení i podporu k tomu. 

Mgr. Miloslav Vyskočil

Účelové zařízení Richtrovy boudy
Richtrovy boudy 81, 542 21 Pec pod Sněžkou
Provozní střediska: 724 975 386
E-mail: richtrovyboudy@nidv.cz

Přeji NIDV do dalších let velkou podporu 
MŠMT, mnoho úspěšných projektů zaměřu-
jících se na vzdělávání a rozvoj pedagogů. 
Osobně bych si přála spokojené hosty v na-
šem účelovém zařízení v Peci pod Sněžkou  
a co nejméně překážek při cestě za našimi spo-
lečnými cíli.                 

Pracoviště Pardubice
Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 046 140, Fax: 466 046 142
E-mail: pardubice@nidv.cz

Aby pedagogičtí pracovníci všech typů škol věděli, 
že tu budeme i dalších 10 let s nimi .

PhDr. Ing. Milan Bareš

Bc. Lenka Janoušková, Dis.
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Byli jsme
u zrodu 

PhDr. Ing. Milan Bareš

Mgr. Jozef Kubáň

Mgr. Jiří Strašík

Mgr. Jiří Nekola

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.

Mgr. Miloslav Vyskočil

1. Obrovské množství práce spojené se vznikem 
nové organizace.

2. Rozdíl je ve zkušenostech. Řada věcí, kte-
ré jsou nyní ověřeným standardem, byla 
v začátcích mnohdy experimentem.

3. V bouřlivé době, kdy jsem působil ve funkci 
zastupujícího  ředitele   –  konsolidace činnosti 
a obhájení vlastní existence NIDV.

1. Práce na všech frontách, a to jak v oblasti per-
sonální, technické, správní, majetkové, tak  
i v oblasti vzdělávání pedagogů, tvorby pro-
gramů a nových projektových záměrů. Začí-
nali jsme vlastně od začátku,  jako by před 
námi nic nebylo.

2. Dnes je NIDV stabilní, celostátní organizací 
s pevnými pravidly, řádem. Vše v úzké ná-
vaznosti na MŠMT. Ne vždy tomu v průběhu 
deseti let tak bylo.

3. Velmi úspěšné 1. programovací období pro-
jektů ESF. Zde vznikly velké, cílené, krásné 
projekty, ze kterých učitelé čerpají poznatky 
dodnes.

1. Doufám, že nejde o „vzpomínkový klam“ , 
ale vybavuji si nadšení všech jeho „zaklada-
telů“, velké očekávání, tvoření nových týmů 
pro nové a do té doby nevyzkoušené úkoly, 
obrovské pracovní nasazení, vzájemnou pod-
poru a radost …

2. V institucionální stabilitě, v intenzivní interakci 
nás a pedagogů, v jasné a silné profilaci NIDV 
v rámci DVPP.

3. Odpovím obráceně. Za největší, a to i svůj, 
neúspěch bych pokládala, kdyby se NIDV 
svých desátých narozenin ani nedočkal. Pro-
fesní rozvoj učitelů je totiž věc veřejná!

1. Asi jako u každého začátku málo nadějných 
vyhlídek.

2. NIDV bylo v době vzniku jen miminko, dnes 
už máme dobu dospívání dávno za sebou.

3. V NIDV jsem poznal hodně kolegů, se kterými 
spolupracujete rádi a máte jistotu, že zvlád-
nou i úkoly, se kterými si sám nevíte rady. 

1. Věřil jsem, že budu moci uplatnit své zkušenos-
ti z řízení okresní i krajské vzdělávací instituce, 
že přispěji k naplnění vize budování a růstu in-
stituce, která může významně podpořit profes-
ní rozvoj pedagogů a plnit vysoce podpůrnou 
roli pro české školství. Věděl jsem ovšem, že 
proces tvorby takovéto organizace potřebuje 
dostatek času, velkého pracovního nasazení  
a důsledné podpory zřizovatele.

2. Ten rozdíl je velmi významný, postupně přichá-
zely velké výzvy k řešení celostátních priorit, 
realizovaly se projekty, pracovalo se v odbor-
ných skupinách nad konkrétními aktuálními 
tématy. Získal jsem důvěru a stal se hlavním 
garantem vzdělávací oblasti Základní vzdě-
lávání, s tím např. souvisí garance rezortních 

1. Rozdíl mezi světem akademickým a světem 
reálné školské praxe. Do prostředí DVPP 
jsem přešel jako odborný asistent z pedago-
gické fakulty, a to ještě v době, kdy existovala 
samostatná pedagogická centra, v mém pří-
padě navíc v podobě CDVU při UJEP. Nebyl 
jsem daleko od zvolání „všechno je jinak“. 
Mám tím na mysli rozdíl mezi tím, co aka-
demická půda řeší, a tím, co školy skutečně 
potřebují.

2. To byla právě doba samostatných pedagogic-
kých center, která měla také své nezanedba-
telné přednosti, zejména pracně budovanou, 
udržovanou a skvěle fungující síť okresních 
metodiků. Dosah na každou školu v kraji.

3. NIDV jako nástupce pedagogických center 
si za těch 10 let vydobyl a dle mého názoru 

1)	 Co	Vám	vyvstane,	když	si	vzpomenete	na	své	začátky	v	NIDV?
2)	 V	čem	vidíte	největší	rozdíl	mezi	dobou	svého	začátku	a	současností	NIDV?
3)	 Co	pokládáte	za	největší	úspěch	NIDV,	na	němž	jste	se	mohl	podílet?

úkolů MŠMT i možnost uvádět myšlenky do 
konkrétních realizací.

3. Za zásadní považuji to, že jsem mohl být 
užitečný při stabilizaci NIDV v dobách, kdy 
docházelo ve státní sféře k dramatickému še-
tření finančních prostředků. Jsem hrdý na to, 
že „moje“ vzdělávací oblast vykazuje ve všech 
krajích České republiky velmi dobré výsledky 
a že rezortní úkoly, které jsem garantoval, spl-
nily své poslání.

obhájil svou nezastupitelnou roli v oblasti dal-
šího profesního vzdělávání učitelů, působí 
jako kompaktní celek s celostátním dosahem  
a dokáže velmi flexibilně reagovat na okamži-
té potřeby jak pedagogického terénu, tak ze 
strany MŠMT.
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DUBeN 2015
8. dubna – Mistr Jan Hus –  významná  

osobnost našich dějin (MŠMT, C81)
23. dubna – Kulatý stůl k systémové podpoře 

pedagogů pracujících s dětmi/žáky cizinci 
(MŠMT, C81)

KVěTeN 2015
20. května – Závěrečná konference projektu  

K2 – kvalita a konkurenceschopnost  
v neformálním vzdělávání (Hotel Olšanka, 
Praha)

ČeRVeN 2015
5. – 6. června – Celostátní seminář  

pedagogických pracovníků ŠD, ŠK (Praha)
9. – 10. června – Podpora spolupráce  

pedagogů MŠ a 1. st. ZŠ (Jihlava)

2005

Mgr. Jiří Nekola, ředitel

Vznik NIDV sloučením čtrnácti
krajských pedagogických center

Začátek realizace národních 
projektů Koordinátor, Brána 

jazyků, Úspěšný ředitel

Zařazení e-learningového vzdělávání do nabídky, 
koordinace tvorby Národní strategie vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj

První ucelená celostátní nabídka 
vzdělávacích programů pro pedagogy, 

podpora jazykového vzdělávání: 
Jazyky hrou, MeJA

Zahájena činnost konzultačního 
centra k realizaci ŠVP ZV, 

zahájena mezinárodní spolupráce v oblasti 
podpory práce začínajících učitelů

Informační a metodická podpora eU 
Peníze školám, partner v národním 

projektu Autoevaluace, podpora 
učitelů k nové maturitě (projekt CIS-
KOM), podpora SOŠ a SOU k tvorbě 

ŠVP (projekt Koordinátor S1)

PhDr. Ing. Milan Bareš, pověřený ředitel

2006 2007 2008 2009

19. – 21. června – 37. Celostátní přehlídka 
Středoškolské odborné činnosti (SOČ)  
(Vysoká škola ekonomická, Praha)

ZáŘí 2015
září – IV. Mezinárodní konference k podpoře 

vícejazyčnosti zaměřená na podporu výuky 
odborných CJ – v rámci konference  
proběhne diskusní kulatý stůl k odborným 
CJ na SŠ (MŠMT, C81)

ŘíJeN 2015
5. října – Jak porozumět současnému vývoji 

světa (MŠMT, C81) 
7. října – Karel IV. (MŠMT, C81)
19. října – Mezinárodní konference „Tvořivost 

jako součást nadání – nadání v sítích“  
(prezidium Akademie věd ČR, Praha)

Konference a kulaté stoly NIDV – duben–prosinec 2015
LISTOPAD 2015
18. – 19. listopadu – Digitální technologie  

ve výuce – praktické využití ve školách –  
v rámci konference proběhne finálové  
kolo soutěže DOMINO  
(Hotel Jezerka, Seč)

24. listopadu – Kulatý stůl Podpora ZUŠ  
(Novoměstská radnice, Praha)

listopad – Globální rozvojové vzdělávání 
(MŠMT)

listopad – Celostátní seminář ředitelů  
středisek volného času (Vysočina)

PROSINeC 2015
2. prosince – Výroční konference NIDV –  

Profesní rozvoj v dalším vzdělávání  
(Praha)

  Individuální projekt národní Kariérní systém – doba realizace – 2012–2015
Projekt, který byl ukončen 5. března 2015 závěrečnou konferencí, řeší přípravu dlouhodobě očekávaného prostředí umožňujícího učitelům a ředitelům škol 
celoživotní zvyšování kvality jejich práce. Zásadní podmínkou pro jeho reálné fungování bylo vytvoření víceúrovňových standardů pro učitele i ředitele, 
popis podmínek a možností kariérního postupu, příprava hodnoticích procesů a návrh institucionálního i finančního zajištění celého systému. Standardy 
pro učitele a metodické příručky pro ně i pro ředitele tvoří nejviditelnější výstupy projektu, které lze všechny najít na úložišti http://www.nidv.cz/cs/projekty/
projekty-esf/karierni-system/vystupy.ep/. Konkrétní podobu má celý proces nabýt v rámci projektu Implementace kariérního systému (IMKA), který se nyní 
v NIDV připravuje a měl by se rozeběhnout letos na podzim.
 Individuální projekt národní K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) – doba realizace – 2012–2015
Cílem projektu K2, který je realizován ve spolupráci s MŠMT, je prosadit význam a úlohu zájmového a neformálního vzdělávání v rámci celoživotního učení 
v České republice. Hlavním přínosem jsou kvalitativní změny v nestátních neziskových organizacích a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako 
zásadní trend pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání. Projektové aktivity ukončí závěrečná konference, která se uskuteční 20. května 2015 
v pražském hotelu Olšanka. 
 Individuální projekt ostatní Informační centra digitálního vzdělávání – doba realizace – 2014–2015
Cílem  projektu  ICDV  je  rozvoj  digitálních  kompetencí  pedagogických  pracovníků  na  školách  prostřednictvím  intenzivního  vzdělávání  podpo-
řeného  mentoringem  a  tutoringem.  Nyní  se  na  školách  realizuje  klíčová  aktivita  01  –  Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovní-
ků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce. Od  prosince  2014  probíhá  na  partnerských  školách  
podaktivita 1.1 – Mentoring. NIDV projekt realizuje společně se 44 základními a středními školami z celé republiky.
 Individuální projekt ostatní Cizí jazyky pro život – doba realizace – 2014–2015
Cílem projektu CJŽ  je  zvyšování  interkulturních a  jazykových kompetencí  žáků a pracovníků základních škol, malých škol do 200 žáků a malotřídek  
s důrazem na jejich schopnost aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole, ale též při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu  
a v osobním životě. Partnery projektu jsou Goethe Institut, British Council, Österreich Institut, Francouzský institut, Polyglot jazyková škola a další.
 Individuální projekt ostatní Zdraví a dopravní výchova – doba realizace – 2014–2015 
Cílem  projektu  ZAD  je  aktualizace  a  zpracování  postupů  výuky  výchovy  ke  zdraví  a  dopravní  výchovy  formou  zážitkových  lekcí  včetně  
tvorby  a  pilotního  ověření  vzdělávacích  programů  v  oblasti  zdravého  životního  stylu,  bezpečnosti  a  ohleduplného  chování  v  oblasti  silničního  provo-
zu pro žáky a učitele základních škol  ve Středočeském kraji. Hlavním programem projektu  je zážitkové vyučování a moderní zábavné metody práce  
s pedagogy, následně s žáky.

Současné projekty ESF realizované v NIDV

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYEVROPSKÁ UNIE

evropský
sociální
fond v ČR OP Vzdělávání

pro konkurenceschopnost
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