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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
druhý letošní newsletter Didactica viva upozorňuje na nově
vydané publikace (knihy, studie, rozhovory, kazuistiky,
střípky) a připravované konference.



Podzimní oborovědidaktická konrerence, na níž vás
srdečně zveme, se bude konat ve čtvrtek 1. 12. 2016
a zaměří se na tvorbu a výzkum učebnic
v oborovědidaktických souvislostech.



S přáním klidných prázdnin,







Tomáš Janík et al.



Didactica viva je zastřešujícím označením pro snahy
směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky.
Didactica viva reaguje na nové poznatky pedagogických,
psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se je
zhodnotit pro školní praxi.
Didactica viva staví na kazuistickém přístupu – pracuje
s případovými studiemi, které vzejdou z rozvíjejících
hospitací.
Cílem rozvíjejících hospitací je podporovat učitele ve
zlepšování výuky, a tudíž v jejich profesním rozvoji.
Rozvíjející hospitace pracují na principu metodiky 3A:
anotování – analyzování – alterování výukových situací.
Rozvíjející hospitace se realizují v profesních
společenstvích, které vedle praktiků zahrnují i teoretiky a
výzkumníky.
Profesní společenství pracují např. formou profesních
(video)klubů, které jsou na PdF MU nabízeny jako
příležitost pro profesní rozvoj učitelů, nebo inkubačních
center, které působí na PedF UK.
Didactica viva prezentuje své aktivity prostřednictvím
DiViWebu.
DiViWeb je prostředím pro komunikaci a sdílení
didaktického vědění, slouží k podpoře profesního
společenství při zkvalitňování výuky.

didacticaviva.ped.muni.cz/

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

PŘÍLEŽITOSTI KE ČTENÍ







V prvním letošním čísle časopisu Pedagogická orientace (2016/1) upozorňujeme na dvě oborovědidaktické studie z oblasti
didakticky cizího jazyka, a to studii Učení a vyučování cizích jazyků a identita autorky Věry Janíkové a studii O stavu didaktické
přípravy učitelů anglického jazyka na rozvoj interkulturní komunikační kompetence autorky Kláry Uličné.
V prvním letošním čísle časopisu Studia paedagogica (2016/1) vyšla metodologicky pozoruhodná studie z oblasti didaktiky
českého jazyka Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? autorů Stanislava Štěpáníka
a Martina Chvála.
Na DiViWebu příbyly kazuistiky Stavba kostry obratlovců: pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu autora Martina Jáče
a Transformace větného členu na větu a naopak v kontextu větného rozboru autora Stanislava Štěpáníka.
Na DiViWebu je nově též rozhovor s Tomášem Janíkem o reformách (ve) vzdělávání (přetištěný z časopisu Komenský).
Nový příspěvek v rubrice Kancelář pro uvádění věcí na pravou míru má název Propagace namísto gratulace aneb o tom, jak a
kam EduIn posouvá fakta.
Kniha Kvalita (ve) vzdělávání je nově dostupná zdarma v čítárně MU.

PŘÍLEŽITOST K PUBLIKOVÁNÍ
 Časopis Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2017 s názvem Analýza učiva a riziko vyprazdňování obsahu v
současném vzdělávání.
INFORMACE O DĚNÍ



Ve dnech 14. - 16. září 2016 se na půdě Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích koná
24. konference ČAPV, tentokrát zaměřená na Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu.
Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.capv.cz/index.php/konference/aktualni-konference.
Čtvrtá oborovědidaktická konrerence se bude konat ve čtvrtek 1. prosince 2016. Jejím tématem bude tvorba a výzkum učebnic
v oborovědidaktických souvislostech. Podrobný program bude zveřejněn v říjnu 2016.

