Výzva pro autory k zasílání příspěvků do monotematického čísla PedOr 4/2015

Mezinárodní srovnávací výzkumy jako výzva pro...
Úspěšně se prosazující specializační trend, který velí, abychom se jednoznačně identifikovali
jako teoretici nebo praktici, jako výzkumníci nebo politici, povede nejspíše k tomu, že přestaneme stavět mosty a nadobro se uzavřeme do svých obydlí na levé či pravé straně hlavního
proudu či jeho slepého ramene...
Taková obava se může člověka zmocnit při pohledu na to, jak se u nás přistupuje k mezinárodním srovnávacím výzkumům a jejich výsledkům. Nelze se ubránit dojmu, že jejich
potenciál prozatím není odpovídajícím způsobem využíván. Přitom výzvy, které přinášejí, jsou
závažné, a adresátů, kteří by měli přicházet s odezvami, je celá řada.
Možná by i zájem o uchopení těchto výzkumů jakožto výzvy pro... byl a problém je jen v tom,
že se dost iniciativně nenabízí vhodná publikační platforma a příležitost. Se záměrem ověřit
platnost uvedeného předpokladu vypisuje redakce PedOr monotematické číslo 3/2015 s
názvem Mezinárodní srovnávací výzkumy jako výzva pro...
Avizované číslo reaguje na skutečnost, že u nás před nedávnem byly zveřejněny výsledky
šetření PIAAC a TALIS, jejichž hodnota a využitelnost by se zvýšila, pokud by se řádně uvedly
do diskuse na různých úrovních včetně vědecké, jíž PedOr reprezentuje.
Redakce uvítá rukopisy studií i diskusních příspěvků, které budou výsledky mezinárodních
srovnávacích výzkumů tematizovat jakožto výzvu pro autority či aktéry vzdělávacího systému
(např. pro vzdělávací politiky, teoretiky či výzkumníky, vzdělavatele učitelů či pedagogy a
představitele dalších profesi v praxi).
Časový plán přípravy monotematického čísla je následující:
•

•
•
•
•

Abstrakty příspěvků v rozsahu 1–2 stran zasílejte do 30. 11. 2014 na tjanik@ped.muni.cz
V abstraktu uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ: studie teoretická,
přehledová, empirická či metodologická (rozsah cca 20 normovaných stran); diskusní
příspěvek nebo esej (rozsah cca 10 normovaných stran), cíl a obsah příspěvku.
Abstrakty budou posouzeny garanty čísla a do 15. 12. 2014 obdrží jejich autoři
vyrozumění o dalším postupu.
Termín pro odevzdání studií je stanoven na 15. 2. 2015.
Následně studie projdou standardním recenzním řízením – recenzní posudky budou
autorům průběžně zasílány spolu s žádostí o provedení úprav do 30. 4. 2015.
Následně bude číslo redakčně zpracováno a předáno do tisku.
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