Poznávání a vyučování (Skotsko)
Institut Poznávání a vyučování Skotsko (LTS – Learning and Teaching Scotland) byl založen v
roce 2000 sloučením Skotské rady pro vzdělávací technologie a Skotské rady pro kurikulum a
poskytuje podporu, zdroje a možnosti rozvoje odborného personálu pro vzdělávací komunity.
Hlavními principy jsou inovace, ambice a vynikající kvalita ve skotském vzdělávání. Zodpovídá
za rozvoj kurikula (0–18) a zajišťuje poradenství v oblasti aktivního využití informačních a
komunikačních technologií.
Aktivity jsou sdruženy do čtyř programů se specifickým zaměřením:
Cílená podpora podporuje rozvoj v oblasti gramotností, finančního vzdělávání a podnikání,
zvýšení příležitostí a možností volby pro všechny studující, individuální podporu, inkluzi a
rovnost, zdraví a duševní pohodu, vzdělávání v raném věku, mezinárodní vzdělávání, globální
občanství a udržitelný rozvoj. Revize kurikula a hodnocení se zabývá vytvářením kurikula
pro excelenci, podporuje vhodné nástroje hodnocení a rozpoznávání potenciálu a podporu
uplatnění Národních kvalifikací. Cílem je také navýšení kapacit – to zahrnuje i podporu
spolupráce s rodiči, online komunity, výuku a využití skotské keltštiny a rozmanité způsoby
práce s mladými lidmi. Glow cílí na vývoj prvního národního školního intranetu – širokopásmé
připojení, uživatelské nástroje a vytváření obsahu. Informační a komunikační technologie
pro školy poskytuje služby komunitám, zabývá se využití ICT technologií v vyučování,
poskytuje virtuální poradenství a organizace Skotský poznávací festival.
Počet zaměstnanců: 200
Pokryté vzdělávací sektory
•
•
•
•
•
•

předškolní
základní
střední
speciální
další (po dosažení 16 let)
odborné

Hlavní cíle
•
•
•
•

inovace, ambice a excelence ve skotském vzdělávání
podpora učitelů, škol a školských úřadů při zvyšování kvality a zvyšování výkonnosti
kurikulum a metody výuky, také za využití ICT, napomáhají dětem a mladým lidem plně
rozvinou jejich potenciál
spolupráce se skotskou exekutivou a dalšími stakeholdery napomáhá rozvoji kapacit a
vynikajících výsledků vzdělávání

Aktuální vzdělávací priority a projekty
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj kurikula pro excelenci (3 – 18 let)
hodnocení, výkonnost a národní kvalifikace
excelence pro všechny: čtenářská a numerická gramotnost, inkluze, zdravý život, další
potřeby
rozvoj kapacit: leadership, kontinuální profesní rozvoj, globální občanství, podnikání,
mezinárodní vzdělávání
inovace a zlepšování ve vzdělávání a výuce
ICT v učení a výuce, Školní digitální intranet, online zdroje
rané vzdělávání

Aktuální organizační priority
•

management zásadních institucionálních změn: pokrokové myšlení, inovace, zaměření
na zákazníky
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•

zlepšení sdílení dobrých praxí a diseminace informací

•

zlepšení využití nákladů, efektivita a výkonnost

Kontaktní informace:
Learning and Teaching Scotland
The Optima
58 Robertson Street
Glasgow G2 8DU
http://www.ltscotland.org.uk
CIDREE reprezentant
Bernard McLeary
tel.: +44 141 282 5000
e-mail: B.McLeary@LTScotland.org.uk
CIDREE kontaktní osoba
Alan Armstrong
tel.: +44 141 282 5022
e-mail: A.Armstrong@LTScotland.org.uk
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