
Národní nadace pro výzkum ve vzdělávání (Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska) 
 
Národní nadace pro výzkum ve vzdělávání (NFER – National Foundation for Educational 
Research) působí již od roku 1946. Cílem je vybavit osoby v rozhodovacích pozicích, manažery 
a odborníky ve vzdělávání informacemi o inovativních přístupech, prakticky zaměřeném 
výzkumu a citlivých metodách hodnocení, tak aby bylo dosahováno excelentních vzdělávacích 
výsledků. 
 
Výzkumné projekty, kterých je zhruba 200 ročně, pokrývají oblasti od předškolního vzdělávání 
po celoživotní učení. Kromě toho je poskytován i informační servis a další služby.   
 
Počet zaměstnanců: 250 
 
Pokryté sektory vzdělávání 
 

• předškolní 
• základní 
• střední 
• post – 16 (další vzdělávání po dosažení 16 let) 
• odborné 
• celoživotní vzdělávání 
• terciární vzdělávání 

 
Klíčové funkce 
 

• evaluace výzkumu 
• tvorba testů 
• informace/dokumentace 

 
Aktuální priority ve výzkumu 
 

• evaluace hlavních vládních intervencí 
• školní kvalita/zlepšování 
• standardy ve vzdělávání a zvyšování výkonnosti 
• diverzita a diferenciace ve školách  
• podpora studia a mimoškolní studium 
• management chování, zahrnuje lhostejnost a záškoláctví 
• sociální inkluze/mládež se znevýhodněním 
• ICT ve vzdělávání a výuce a jako nástroj vzdělávání 
• rozvoj a revize kurikula 
• základní/obecné/klíčové dovednosti a kompetence 
• kros-kurikulární učení 
• národní kurikulum a e-hodnocení 
• mezinárodní studie výkonnosti 
• leadership a management ve vzdělávání 
• profese učitele a pedagogický rozvoj 
• zaměstnatelnost, kurikulum ve vztahu k zaměstnání, přechod mezi studiem a 

zaměstnáním 
• výchova k občanství 
• výuka umění 
• zajištění služeb pro děti 

 
Aktuální priority organizace 
 

• zlepšení managementu informací a projektového managementu 
• zlepšení marketingových strategii a vztahů ke klientům 
• inovace 
• zlepšení dopadu projektů 
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• rozvoj spolupráce a síťování se všemi zainteresovanými subjekty 
• rozvoj mezinárodních projektů, spolupráce a výměn 
• využití předností rozvoje ICT (používání webových stránek, internetu, e-hodnocení)   

 
Kontaktní informace 
 
Hlavní kancelář 
The Mere  
Upton Park  
Slough  
Berkshire SL1 2DQ.  
http://www.nfer.ac.uk 
 
CIDREE zástupkyně 
Sue Rossiter 
tel.: +44 1753 574123 
e-mail: s.rossiter@nfer.ac.uk 
 
CIDREE kontaktní osoby 
Sheila Stoney 
tel.: +44 1753 574123 
e-mail: s.stoney@nfer.ac.uk 

Sharon O’Donnell 
tel: +44 1753 637189 
e-mail: s.odonnell@nfer.ac.uk 

 
 
Tip na zajímavý text:  
 
http://www.nfer.ac.uk/publications/other-publications/downloadable-reports/basic-skills-and-
key-skills-a-review-of-international-literature.cfm 
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