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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
čtvrté číslo Newsletteru Didactica viva (2016) Vám zasíláme s omluvou za zpoždění, které
nicméně umožnilo shromáždit širší spektrum zajímavých informací. Tak například...
Konference Učebnice v oborovědidaktických souvislostech, která se na PdF MU konala 8.
12. 2016, se vyznačovala příjemnou kolegiální atmosférou a příspěvky stály za pozornost –
v podobě videoreferátu zprostředkováváme plenární referát profesora Zdeňka Beneše.
Kromě toho vzešlo z konference Komuniké obsahující některá doporučení k tvorbě učebnic,
o nichž se diskutovalo v plénu či v sekcích konference.
Pokud jste si konference u nás oblíbili, přijměte pozvání na další z nich – bude se konat ve
čtvrtek 29. 6. 2017 a ponese název Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na
horizontu oborových didaktik. Pokusíme se vytvořit příležitost k posílení kontaktů mezi váminámi a k výměně zkušeností. V den konání konference patrně již bude k dispozici nová kniha
Jana Slavíka a kol. s názvem Transdisciplinární didaktika anebo o učitelském sdílení a
zvyšování kvality napříč obory.
Připomínáme i blížící se konferenci České pedagogické společnosti, která je letos
připravována na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Pokud jde o texty, k nahlédnutí doporučujeme novou kazuistiky Zuzany Šalamounové
s názvem http://didacticaviva.ped.muni.cz/kazuistiky/jazykove-predmety, z dalších odborných
studií nás zaujaly studie L. Samkové, A. Hošpesové a M. Tiché o Roli badatelsky
orientované výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŚ a T. Češkové o
Výukových situacích rozvíjejících kompetenci k řešení problémů v časopise Pedagogika.
Se zarmoucením jsme obdrželi zprávu, že dne 11. února 2017 zemřela naše významná
představitelka pedagogické psychologie a didaktiky paní docentka Eva Vyskočilová –
připomenout si ji můžeme při čtení jejích nadčasových textů jako např. studie K problematice
otevřeného kurikula učitelského vzdělávání v časopise Pedagogika.
A závěrem pár slov k polemikám z poslední doby. Jak známo, kolem pedagogických fakult je
opět živo – na rozhovor s Tomášem Čaklošem na toto téma reaguje ve svém komentáři Jan
Slavík. Stejně tak živo je kolem učitelství (viz videoreferát z jedné konference na MŠMT) a
učitelských kvalifikací, jak si ve svém příspěvku všímá ten, který píše rád Vám i ostatním,
přestože mu někteří v inspiraci českým géniem píšou: nepište mi, a pokud možno, nepište
vůbec. Tak zase někdy...
S pozdravem a přáním pohody
Tomáš Janík et al.
... je označením pro snahy směřující k zpřístupnění a oživení didaktiky. Reaguje na
nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů a pokouší se
je zhodnotit pro školní praxi. Je adresována učitelům, ředitelům škol, vzdělavatelům
učitelů, kteří chtějí hluboce porozumět praxi a na tomto základě ji zlepšovat...
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