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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve třetím letošním Newsletteru Didactica viva Vás zveme
na v pořadí čtvrtou oborovědidaktickou konferenci
s názvem Učebnice v oborovědidaktických souvislostech:
tvorba – hodnocení – používání.





Konference se bude konat ve čtvrtek 8. 12. 2016.



Bližší informace o konferenci jsou průběžně aktualizovány
na adrese
http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/podzim-2016




Těšíme se na viděnou v Brně.
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 společen–
stvích, 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.
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DOPORUČUJEME K PROSTUDOVÁNÍ



V aktuálním čísle časopisu Komenský (141/1) vyšla nová kazuistika: Panáček aneb O rozvíjení matematických představ a
spolupráce v dětské skupině.
Ve čtvrtém letošním čísle časopisu Pedagogika (2016/4) vyšla pozoruhodná oborovědidaktická studie „Lesson study“ v
českých podmínkách: Jak učitelé vnímali svou účast a jaký vliv měla na jejich všímání si didakticko-matematických jevů autorek
Nadi Vondrové, Jany Cachové, Jany Coufalové a Magdaleny Krátké.

PŘÍLEŽITOST K PUBLIKOVÁNÍ


Připomínáme informaci z minulého vydání, že časopis Pedagogika chystá monotematické číslo v roce 2017 s názvem Analýza
učiva a riziko vyprazdňování obsahu v současném vzdělávání.

INFORMACE O DĚNÍ


Čtvrtá oborovědidaktická konference se bude konat ve čtvrtek 8. prosince 2016. Jejím tématem bude tvorba a výzkum učebnic
v oborovědidaktických souvislostech. (Upozorňujeme na změnu původně avizovaného termínu.)

VZPOMÍNKA A VIDEOREFERÁT


Jako vzpomínku na pana prof. Zdeňka Heluse, jehož odchod zasáhl českou pedagogickou komunitu v těchto dnech, přináší
DiViWeb další z řady Videoreferátů. Tentokrát je jím příspěvek prof. Heluse s názvem Čím je, může být a mělo by být
vzdělávání na konferenci Kurikulum a výuka v proměnách v roce 2009.

