Centrum pro rozvoj a výzkum vzdělávání (Chorvatsko)
Centrum pro rozvoj a výzkum vzdělávání (CIRO – Centar za istrazvanje i razvoj obrazovanja)
je součástí chorvatského Institutu sociálního výzkumu a působí v základním i aplikovaném
výzkumu v oblasti vzdělávání. Centrum bylo založeno v lednu 2001 na popud akademiků z
Filozofické fakulty v Záhřebu. Jeho vznik podpořili experti z dalších univerzit a institucí
v Chorvatsku – Institut sociálního výzkumu, Open Society Institute, Ministerstvo pro vědu a
technologie a Ministerstvo pro vzdělání a sport.
Počet zaměstnanců: 18
Tři základní okruhy aktivit:
a) akademický výzkum
b) vzdělávání (postgraduální studia, letní školy, semináře, školení učitelů a specialistů ve
vzdělávání)
c) publikování výsledků výzkumů
Činnost CERD je založena na spolupráci a partnerství s národními a mezinárodními institucemi.
Shromažďuje informace akumulované v regionu a slouží jako místo setkání akademických a
vzdělávacích institucí, pedagogických fakult a škol a jiných institucí, které se zabývají
vzděláváním.
Pokryté vzdělávací sektory
•
•
•
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střední
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Klíčové funkce
•
•

akademický výzkum
vzdělávání

Aktuální vzdělávací priority/projekty
•
•
•
•
•

model povinné školní docházky – studie proveditelnosti
školní sebeevaluace jako nástroj zvýšení kvality škol
implementace státní maturity v Chorvatsku
rozvoj celoživotního učení pro učitele
evropské vzdělávací standardy na úrovni vysokoškolského a vyššího vzdělávání

Pracovní program
Pracovní program zahrnuje následující aspekty vzdělávacího systému a příslušných regulačních
orgánů:
•
organizace systému vzdělávání
•
národní kurikulum (osnovy, učebnice apod.)
•
strategie učení a vzdělávací procesy, rozvoj a aplikace nových vzdělávacích technologií
•
interní a externí hodnocení výsledků vzdělávání
•
zvýšení kvality terciárního vzdělávání
•
rozvoj vzdělávacího modelu pro učitele
•
vzdělávací modely pro speciality ve vzdělávání
•
systémový management
•
financování vzdělávání
•
související legislativa
Kontaktní informace
Centar za istražvanje i razvoj obrazovanja – CIRO
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Amruseva 11
HR – 1000 ZAGREB
http://www.idi.hr/cerd
CIDREE reprezentant
Branislava Baranovic
e-mail: baranov@idi.hr
CIDREE kontaktní osoba
Martina Prpic
e-mail: lana@idi.hr
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