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Váţené kolegyně, váţení kolegové,  
 

čtvrtý letošní Newsletter Didactica viva je pozvánkou na říjnovou konferenci Pojetí a role oborových didaktik v učitelském 
vzdělávání, kterou pořádá Pedagogická fakulta MU ve spolupráci s pracovní skupinou pro Oborové didaktiky Akreditační komise 
14. října 2015. Konference ideově navazuje na červnovou konferenci Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy  
a na stejnojmennou knihu vydanou v letošním roce.  
 

Jak ukázala červnová konference, oborové didaktiky v poslední době zvýrazňují svoji roli v učitelském vzdělávání. V souvislosti  
s tím se otevírá otázka ohledně jejich pojetí a role, která je klíčovou při koncipování příslušných oborovědidaktických kurikulárních 
a výukových modelů. 
 

Cílem podzimní konference je podpořit tvůrce těchto modelů tím, ţe jim bude konference nabídnuta jako platforma pro 
inventarizaci a analýzu přístupů uplatňovaných na fakultách připravujících učitele v České republice (popř. v zahraničí). 
 

V diskusi by měly být posouzeny moţnosti a meze těchto modelů mj. s ohledem na Rámcovou koncepci přípravného vzdělávání 
učitelů ZŠ a ZŠ a získány podněty pro následné rozpracování profilu absolventa a neopominutelných obsahů učitelské přípravy  
v jeho oborovědidaktické sloţce.  
 

Více informací na webové stránce konference. 
 

S přáním pěkného začátku nového akademického roku,  
Tomáš Janík et al. 

 

 
Nechcete-li Newsletter Didactica viva odebírat, zašlete prosím e-mail ve znění „vyřadit z adresáře“ na adresu: IVSV@ped.muni.cz 

 

 

PŘÍLEŢITOSTI KE ČTENÍ 

 V aktuálním čísle časopisu Komenský (140/1) byla zveřejněna nová kazuistika: Co všechno se dá vyčíst z rodokmenu? 

 V aktuálním čísle časopisu Studia paedagogica (2015/2) upozorňujeme na studie Od teorie k praxi: Od plánování dialogického 
vyučování k jeho reflexi autorského kolektivu Sami Lehesvuori a Jouni Viiri a Ţákovská participace jako předmět akčního 
výzkumu autorů Kláry Šeďové a Martina Sedláčka. 

 Aktuální číslo časopisu Scientia in educatione (2015/1) obsahuje mimo jiné studii Výuka molekulární biologie na gymnáziích: 
analýza současného stavu a moţnosti její podpory autorů Vandy Janštové a Martina Jáče a přehledovou studii Badatelsky 
orientované vyučování matematice autorského kolektivu Libuše Samková, Alena Hošpesová, Filip Roubíček a Marie Tichá. 

 V závěru loňského roku vyšla kníţka Švec, V. et al. (2014). Znalostní báze učitelství. Brno: MU., která je prvním svazkem nové 
edice Pedagogika v teorii a praxi, kterou vydává Masarykova univerzita. 
 

PŘÍLEŢITOSTI K PUBLIKOVÁNÍ 

 Termín pro nabídky příspěvků do monotematického čísla časopisu Orbis scholae 3/2016 věnovaného kulturám vyučování a 
učení v oborech školního vzdělávání byl prodlouţen do 30. září. 

 Časopis Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2016 s názvem Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a 
výzkumné reflexi. 

 

INFORMACE O DĚNÍ 

 Dne 30. září (ve 14 hod. v galerii RUV, Poříčí 7/9) pořádá Pedagogická fakulta ve spolupráci s brněnskou pobočkou České 
pedagogické společnosti přednášku RNDr. Daga Hrubého na téma Historie maturitní zkoušky.  

 Dne 14. října 2015 pořádá Pedagogická fakulta MU ve spolupráci s pracovní skupinou pro Oborové didaktiky Akreditační 
komise konferenci Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání. Vice informací na webové stránce konference. 

 Dne 19. listopadu 2015 pořádá katedra pedagogiky PdF MU konferenci Učitelská praxe: současné poznatky a perspektivy: 
http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/konference 
 

 Dne 19. 6. 2015 se na PdF MU konala konference Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy, na níţ byla do oběhu uvedena 
stejnojmenná kniha zpracovaná v gesci pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise. Kniha je v on-line verzi k 
dispozici zde na DiViWebu v sekci Knižní publikace, v tištěné verzi si ji lze zakoupit prostřednictvím Obchodního centra MU. 
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