Výzkumem k lepšímu vzdělávání

Příloha 1: Přehled projektů řešených pracovníky
IVŠV (2003–2010)
Projekty MŠMT – program Centra základního výzkumu
•

LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006–2011) –
spolupráce ÚVRV PedF UK a IVŠV PdF MU.

Projekty Grantové agentury České republiky
•

GAČR 407/10/0514 Dovednosti žáků v biologii, geograﬁi a chemii:
výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku
implementace kurikulární reformy (2010–2013) – řešitel: Přírodovědecká
fakulta UK v Praze ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU (spoluřešitel), za IVŠV PdF MU: Milan Kubiatko

•

GA ČR 406/06/P037 Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept
kurikulární reformy (2006–2008) – řešitel: Tomáš Janík

•

GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy
(2005–2007) – spolupráce PdF MU (řešitel: Josef Maňák) a Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně (spoluřešitel: Vlastimil Švec)

•

GA ČR 406/03/1349 Intervence do procesu rozvíjení pedagogických
dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
(2003–2005) – řešitel: Jan Šťáva, za IVŠV PdF MU Vlastimil Švec

•

GA ČR 406/02/1247 Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení (2002–2004) – spolupráce IVŠV PdF MU
(řešitel: Vlastimil Švec) a KPP PdF JČU (spoluřešitel: Iva Stuchlíková).

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol
•

FRVS/1969/2006/F5 Tvorba studijních multimediálních materiálů předmětu Základy pedagogické metodologie přístupných na celouniverzitní síti
(2006) – řešitel: Kateřina Vlčková

Projekty Rozvojové
•

ROZV/183/2004 Podpora oborových didaktik zkvalitněním doktorského
studijního programu Pedagogika (2004) – řešitel: Josef Maňák

Projekty MU
•
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MUNI/A/1038/2009 NAME 2010: Nástroje pro monitoring a evaluaci
kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání (2010) – řešitel:
Tomáš Janík

Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

•

MUNI/B/1039/2009 CYKO 2010: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (2010) – řešitel: Tomáš Janík

Projekty PdF MU
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•

MUNI/41/064/2009 Podpora vědeckých aktivit studentů magisterských
a doktorských studijních programů (2009) – řešitel: Tomáš Janík

•

MUNI/41/048/2009 Diagnostika strategií učení cizím jazykům (2009) –
řešitel: Jana Přikrylová

•

MUNI/41/062/2008 Příležitosti pro rozvíjení akademických kompetencí
studentů doktorských studijních programů: Celofakultní mezioborová
konference studentů DSP, Seminář studentů 1. a 2. ročníku DSP, Cyklus
přednášek: Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum (2008) – řešitel:
Tomáš Janík

•

MUNI/41/024/2008 Kvalita výuky a kurikula ve vybraných oborech školního vzdělávání (2008) – řešitel: Petr Knecht

•

MUNI/41/V 16/2007 Jak žáci hodnotí učebnice zeměpisu? (2007) – řešitel: Petr Knecht

•

MUNI/41/K 01/2007 Celofakultní mezioborová konference studentů
doktorských studijních programů (2007) – řešitel: Tomáš Janík

•

MUNI/41/43/2006 Výzkum přiměřenosti didaktické transformace
problémových sociálně geograﬁckých pojmů věku žáků (2006) – řešitel:
Petr Knecht

•

MUNI/41/23/2006 Výzkum hodnocení školních zeměpisných atlasů světa
z pohledu žáků (2006) – řešitel: Petr Knecht

•

MUNI/41/24/2006 Práce s učebnicí v současné škole (2006) – řešitel:
Petr Knecht

•

MUNI/41/35-B-C/2005 Čtenářské strategie jako faktor optimalizace rozvoje čtenářské gramotnosti (2005) – řešitel: Veronika Najvarová

•

MUNI/41/19-B-B/2005 Evaluace kvality výuky fyziky na 2. stupni ZŠ
prostřednictvím videostudie (2005) – řešitel: Tomáš Janík

•

MUNI/41/42-B-C/2005 Raná výuka cizích jazyků v kontextu ČR (2005) –
řešitel: Petr Najvar

•

MUNI/41/24-B-B/2005 Strategie učení cizím jazykům jako východisko
efektivního učení a vyučování cizích jazyků u studentů učitelství cizích
jazyků na PdF MU (výzkumné šetření) (2005) – řešitel: Kateřina Vlčková

•

MUNI/41/20-B-B/2005 Učebnice jako edukační medium (2005) – řešitel:
Josef Maňák

•

MUNI/41/33-B-C/2005 Výzkum přiměřenosti vyučovaných geograﬁckých
pojmů věku žáků (2005) – řešitel: Petr Knecht
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•

MUNI/41/21-B-C/2004 Strategie učení cizím jazykům jako východisko
efektivního učení cizím jazykům (deskriptivně-relační výzkumné šetření)
(2004) – řešitel: Kateřina Vlčková

Projekty COMENIUS
•

128766-CP-1-2006-1-DE E-PLIPS; The Implementation of a European
Dimension by Peer Learning in Primary School (2006–2009): řešitel:
Tomáš Janík, Petr Knecht

Projekty Aktion
•
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41p2 Výzkumné kolokvium: pedagogický komparativní výzkum v Rakousku a České republice (2005) – řešitel: Tomáš Janík, spoluřešitel: Renate Seebauer (Pädagogische Akademie des Bundes in Wien)

