Think-tank IDEA při CERGE-EI, Učitel naživo a Nadace České spořitelny
Vás srdečně zvou na snídani s médii spojenou s prezentací studie na téma

Co Česku přinese
investice do vyšší
kvality práce učitelů?
6. června 2019 CERGE-EI
9:00 – 11:00 Politických vězňů 7, Praha 1
PROGRAM:
9:00–9:25	Prezentace hlavních zjištění studie
Daniel Münich a Jana Krajčová | IDEA při CERGE-EI
9:25–9:30	Proč Česká spořitelna investuje do vzdělávání
Ondřej Zapletal | Nadace České spořitelny
9:30–9:40	Jak na vyšší kvalitu učitelů – postřehy z praxe
Martin Kozel | Učitel naživo
9:40–10:00	Směry, kterými by se vyplatilo investovat v pedagogice
Iva Stuchlíková | Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta,
Expertní skupina Strategie 2030
10:00–11:00 Prostor pro dotazy a individuální rozhovory

Studie IDEA vyčísluje, co současná česká společnost do budoucna po finanční stránce obětuje, když není
schopna, respektive ochotna investovat více prostředků a systémového úsilí do zvyšování kvality práce
učitelů. Simulované odhady ukazují, že finanční rozsah obětovaných příležitosti je obrovský. Vysvětlit
paradox vysokých nerealizovaných společenských výnosů lze různě. Buď si velikost ušlých výnosů
z kvalitnějšího vzdělání česká společnost dosud dostatečně neuvědomuje, nebo velká část uvažuje v příliš
krátkém časovém horizontu. Anebo český politicko-vzdělávací systém není schopen povědomí o velké
obětované příležitosti promítat do konkrétních opatření a investic.
Svoji účast, prosím, potvrďte do úterý 4. června 2019 na adrese idea@cerge-ei.cz, telefonicky nebo vyplněním
registračního formuláře.
Z celé akce je pořizován videozáznam, který bude následně k dispozici na webové stránce IDEA při CERGE-EI a stránce Učitel naživo.
Registrací na tuto akci souhlasíte se sběrem, uchováváním, ochranou a používáním vašich osobních údajů. Údaje uchováváme maximálně
po dobu 10 let, a to ve formě jména a příjmení, institucionální příslušnosti a e-mailu. Údaje používáme pouze k zasílání informací
o nadcházejících událostech IDEA a o výstupech IDEA. Vaše osobní údaje nikdy nesdílíme se třetími stranami ani je nepoužíváme
pro žádný jiný účel.
Studie vznikla s podporou organizace Učitel naživo a Nadace České spořitelny.

www.facebook.com/ideacerge

@IDEA_ThinkTank

