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Záruka kvalitní výuky  

 

Jedním z nejdůležitějších aspektů značky ILC IH Brno je důraz na neustálé vzdělávání 

a sebezdokonalování nejen studentů, které učíme,  a učitelů, které školíme, ale také našich 

interních učitelů. Vnímáme velmi zodpovědně a vážně svůj závazek ke kvalitě, kterou 

nabízíme.  

Každý učitel, který má zájem učit v ILC IH Brno, je přijat pouze po přísném výběrovém řízení, 

po němž následuje komplexní školící program, kde se seznámí s vysokými standardy školy 

a se způsobem, jak jich dosáhnout. 

 

Všichni učitelé projdou těmito fázemi: 

Indukce 

o Noví učitelé se seznámí se školou, s rozsáhlým studijním/informačním centrem a projdou 

řadou metodických seminářů pro učitele, které jim pomohou, aby se lépe orientovali 

v hodnotách a normách školy a její strategii učení. 

o Každé září se naši učitelé zase sejdou, aby se jednak podělili o své zkušenosti z léta (mnozí 

v létě učí nebo školí na mezinárodních letních školách) a zejména se připravili na příští 

školní rok. Společně připravujeme osobní plány rozvoje učitelů a plán/rozvrh školení 

na celý rok (viz níže); je to také příležitost pro registraci učitelů na jeden z našich kurzů 

International House. 

o Mentoring sessions/individuální zaškolování. Jedná se o individuální setkávání nově 

příchozího učitele s jedním z našich tzv. senior teachers, zkušených učitelů. Učitele 

přiřadíme do páru podle množství zkušeností, oblasti učení, na kterou se specializují a také 

podle osobnosti. Učitel může požádat o pomoc mentora v jakémkoliv aspektu učení nebo 

plánování hodin, zvláště pak co se týče samotné práce ve třídě.  Mentor sleduje (tzv. 

observuje) učitele a následně poskytuje zpětnou vazbu a radu v klíčových oblastech učení. 

o Foundation Course/Základní metodický kurz je příležitostí pro méně zkušené učitele 

s cílem upevnit/zopakovat znalosti o učení a seznámit se s osvědčenými postupy v ILC 

International House Brno. Učitelé vychází z toho, co už znají, a posunují své znalosti 

a dovednosti dále.  

Průběžné vzdělávání  

o Další vzdělávání učitelů ILC IH Brno (tzv. Techer Development Sessions) probíhá pravidelně 

každý týden.  Může jít o mini-kurz 3 nebo 4 interaktivních lekcí na jedno téma, jindy jsou 

hodiny zaměřeny na určitou úroveň metodických zkušeností, ale všechna setkání 

pomáhají učitelům pochopit lépe svou práci a dosáhnout tak zlepšení výuky ve třídách.  

o Osobní plány vzdělávání a rozvoje si připravuje každý učitel sám, případně  i s pomocí 

ředitele pro studia. Jde o představu/náčrt toho, kam se chce daný učitel posunout a v jaké 

oblasti zlepšit. Učitel sám zvolí oblasti,  na které se zaměří,  způsob, jak toho dosáhne 

a metodu hodnocení. Ředitel studií s těmito informacemi pracuje v průběhu roku.  

o Observace/hospitace provádíme dvojím způsobem – observace zaměřené na rozvoj a tzv. 

peer observations – observace mezi kolegy.  Observace zaměřené na rozvoj provádí ředitel 

pro studia nebo zástupce ředitele pro studia pro děti a mládež po domluvě s příslušným 

vyučujícím. Ve schůzce předcházející dané vyučovací hodině učitel seznámí ředitele studií 

se svým plánem lekce, případně se poradí,  na jakou oblast učení se zaměřit.  Po skončení 

lekce následuje zhodnocení – tzv. feedback. Vzájemná hospitace kolegů probíhá na základě 

domluvy mezi učiteli a je výbornou příležitostí, jak se nejlépe seznámit s novými aktivitami 

či odlišným přístupem. 
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