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Váţené kolegyně, váţení kolegové,
první letošní Newsletter Didactica viva
je pozvánkou na konferenci Mezi teorií
a praxí: metodologie zkoumání procesů
výuky, která se uskuteční 28. dubna
2016 na Pedagogické fakultě MU.
Konference ideově navazuje na dvě
předchozí konference k oborovým
didaktikám pořádané v červnu a říjnu
2015 a jejím cílem je představit různé
metodologické přístupy, které s oporou
o analýzu reálných výukových situací
ukládají didaktické poznatky ve formě
případových studií výukových situaci
(kazuistik).
podrobnosti na webu konference

29. února
byl oficiálně spuštěn

Kancelář pro uvádění věcí
na pravou míru

DiViWeb v novém kabátě

Se začátkem roku 2016 zahajuje svou
činnost Kancelář pro uvádění věcí na
pravou míru (pobočka školství).
Zakládají ji přátelé DiViWebu v reakci
na narůstající rozpaky z toho, jaká
zjednodušení (od argumentačních
zkratek po zjevné nepravdy) se
opakovaně objevují v mediálních
vyjádřeních o školství, učitelích, ţácích,
škole, vzdělávání a výchově.

 na nové adrese
 s novými funkcemi
 v novém prostředí

didacticaviva.ped.muni.cz

Krátké vysvětlující glosy budou nově
publikovány v sekci Na pravou míru na
„novém“ DiViWebu.

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 posledním loňském českém čísle časopisu Pedagogická orientace (2015/5) upozorňujeme na studii Skryté kurikulum, ţité
příběhy. Narativy studentů učitelství o škole autorky Kateřiny Lojdové.
V posledním loňském čísle časopisu Studia paedagogica (2015/4) upozorňujeme na studii “Let’s Pretend This [Orange] Is You!”
Preschool Children Making Meaning of a Multimodal Illustration Offered at a Swedish Science Center autorky Anneli Bergnell
Karlsson.
Poslední loňské číslo časopisu Scientia in educatione (2015/2) obsahuje mimo jiné tři studie analyzující disertační práce
věnované didaktikám biologie (Lenka Pavlasová), chemie (autor Martin Rusek) a fyziky (autor Vojtěch Ţák).
V závěru loňského roku vyšla kníţka Šalamounová, Z. (2015). Socializace do školního jazyka. Brno: FF MU., která přináší
poznatky o tom, jak se ţáci stávají součástí specifického jazykového společenství, které je vlastní škole.

PŘÍLEŢITOST K PUBLIKOVÁNÍ
 Časopis Orbis scholae chystá monotematické číslo v roce 2017 s názvem Předškolní vzdělávání a přechod na základní školu.

INFORMACE O DĚNÍ



Ve dnech 17.–18. března 2016 se na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity koná konference České pedagogické
společnosti s motivem Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Více informací na webové stránce
konference.
Dne 28. dubna 2016 pořádá Pedagogická fakulta MU konferenci Pojetí Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů
výuky. Vice informací na webové stránce konference.

