
 

 
... 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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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

níže několik informací a odkazů, které bychom rádi doporučili Vaší pozornosti.  
 

 

8. oborovědidaktická konference na PdF MU se bude konat 13. 12. 2018 

Podzimní konference bude věnována problematice konstruktivistických přístupů ve vzdělávání, a to 

v perspektivě (nejen) oborových didaktik. Jak je z patrné předběžného programu zveřejněného zde: 

http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/podzim-2018, v dopoledním plénu odeznějí 4 vyžádané 

referáty. Dvě odpolední sekce (zaměřené na jazykové/humanitní a matematické/přírodovědné 

vzdělávání) dají prostor dalším 8-10 referátům účastníků. Zvažujte, plánujte, hlaste se o slovo – názvy 

svých případných referátů vč. anotace na 6-8 řádků zasílejte na adresu tjanik@ped.muni.cz do 15. 

listopadu 2018. Na konferenci se (i bez referátu) můžete jednoduše přihlásit tak, že do 10. 12. 2018 

napíšete na tjanik@ped.muni.cz „přijedu“. Konference není zatížena konferenčním poplatkem a nebude 

z ní vydán sborník. 

 

Z článků zaměřených na problémy kurikula a didaktiky v obsahově zaměřeném přístupu vybíráme: 

Stará, J. & Starý, K. (2018). Výukové cíle v primárním vzdělávání aneb Cesta tam a zase zpátky. 

Pedagogika, 68(2), 107–129. http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11893&lang=cs  

Koubek, P. (2018). Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy. Vícečetná případová studie 

subjektivních teorií učitelek o didaktické transformaci. Pedagogika, 68(2), 130–154. 

http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11890&lang=cs  

Bruun, J. & Evans, R. (2018). Network Analysis as a Research Methodology in Science Education 

Research. Pedagogika, 68(2), 201–217. http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11881&lang=cs  

Štěpáník, S. (2018). Vliv nové podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury na vyučování ve 

výpovědích učitelů. Pedagogická orientace, 28(3), 435–471. 

https://journals.muni.cz/pedor/article/view/10346  

 

Hodnocení zaměřené na naplňování Strategie vzdělávací politiky 2020 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/experti-hodnotili-naplnovani-strategie-vzdelavani-2020  

Reflexe hodnocení Strategie 2020 vycházejí mj. zde:  

http://www.ped.muni.cz/komensky/dalsi/hovory-o-vzdelavaci-politice  

 

 

S pozdravem a přáním pohody 

Tomáš Janík et al. 
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