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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom vám touto cestou poděkovali za zájem, podporu a spolupráci na poli oborových didaktik, která v červnu tohoto roku
vyústila ve vydání knihy Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy a v uspořádání stejnojmenné konference dne 19. 6. 2015 na
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Kniha i konference stejně jako řada vašich dalších aktivit jsou dokladem toho, že
oborové didaktiky jsou na vzestupu.
Svědčí o tom mj. zvýraznění jejich role v Rámcové koncepci přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol, kterou se
pracovním skupinám pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a pro oborové didaktiky Akreditační komise podařilo po dvou
kolech připomínkového řízení finalizovat a předat na MŠMT.
V posledních týdnech zraje myšlenka prezentovaná na červnové konferenci v Brně, a sice že by aktivity oborových didaktik bylo
vhodné zastřešit a v některých ohledech koordinovat formou neformálního sdružení s krycím názvem SODA: Společenství
oborových didaktik(ů). Do doby, než tato myšlenka nazraje a dozná případného zformalizování, pokusíme se zmiňovaný příslib
naplňovat ze zázemí pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise a z projektu Didactica viva.
Budeme se těšit na další spolupráci a setkávání v novém akademickém roce - dění v oborových didaktikách můžete průběžně
sledovat na webových stránkách projektu Didactica viva a prostřednictvím jeho newsletteru.
S přáním pěkných prázdnin,
Tomáš Janík et al.
Nechcete-li Newsletter Didactica viva odebírat, zašlete prosím e-mail ve znění „vyřadit z adresáře“ na adresu: IVSV@ped.muni.cz
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Dne 19. 6. 2015 se na PdF MU konala konference Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy, na níž byla do oběhu uvedena
stejnojmenná kniha zpracovaná v gesci pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise. Kniha je v on-line verzi k
dispozici zde na DiViWebu v sekci Knižní publikace, v tištěné verzi si ji lze zakoupit prostřednictvím Obchodního centra MU.
V časopise Pedagogika 1/2015 byla uveřejněna studie Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe
autorů Jana Slavíka, Jindřicha Lukavského, Petra Najvara a Tomáše Janíka.
V časopise Studie z aplikované lingvistiky (SALI) vyšel zajímavý diskusní příspěvek Karla Šebesty věnovaný pojetí a významu
výzkumu v oborových didaktikách Základní výzkum v didaktice jazyka?
Nové číslo časopisu Pedagogická orientace (2/2015) přináší pětici originálních výzkumů zaměřených na učebnice různých
vyučovacích předmětů základní školy.
V nakladatelství Karolinum vyšla kniha D. Dvořáka, K. Starého a P. Urbánka s názvem Škola v globální době: Proměny pěti
českých základních škol.
V “podzemí” DiviWebu pracuje vícero autorských kolektivů na didaktických kazuistikách – mnohé z nich budou během prázdnin
finalizovány a zveřejněny v časopise Komenský či přímo na DiViWebu.
Koncem června byl po dvou kolech připomínkového řízení dokončen a na MŠMT předán materiál Rámcová koncepce přípravy
učitelů základních a středních škol, který přichází s novým akcentem na oborovědidaktickou složku učitelské přípravy.
Časopis Orbis scholae zveřejnil výzvu autorům k zasílání příspěvků do monotematického čísla 3/2016 věnovaného kulturám
vyučování a učení v oborech školního vzdělávání.
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Ve dnech 16.–18. září 2015 se na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni bude konat konference České asociace
pedagogického výzkumu s názvem Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu: http://capv2015.webnode.cz
Ve dnech 23.–24. září 2015 pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mezinárodní konferenci
Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy.

