Pedagogická  fakulta  Masarykovy  univerzity  pořádá  konferenci  

(K)  čemu  učit  ve  škole:    
vybrané  problémy  kurikula  v  oborovědidaktických  souvislostech  
Konference  se  uskuteční  ve  čtvrtek  14.  prosince  2017  od  10:00  do  16:00  v  prostorách  PdF  MU  (Poříčí  7/9).  
  

  

Konference  má  tentokrát  reagovat  na  skutečnost,  že  problémy  kurikula  –  zejména  vymezování  a  zdůvodňování  cílů  a  obsahů  
školního  vzdělávání  –  se  opět  dostávají  na  okraj  zájmu,  což  kontrastuje  s  tím,  jak  intenzivně  jsou  diskutovány  ve  veřejnosti  
(např.  mezi  rodiči,  představiteli  různých  uskupení  apod.).  Kapacity  pro  tvorbu  kurikula  na  státní  úrovni  (reprezentované  
především  Národním  ústavem  pro  vzdělávání)  se  jeví  jako  téměř  anulované,  takže  není  divu,  že  posiluje  tvorba  kurikula  
zespoda  a  vznikají  různá  „stínová  kurikula“  a  vyjednává  se  jejich  vztah  ke  kurikulu  tzv.  oficiálnímu.  Tyto  aktivity  mohou  být  
vítané,  stejně  jako  problematické,  a  tím  spíše  je  vhodné  nabídnout  na  konferenci  prostor  pro  jejich  prezentaci  a  analýzu.  
  
JEDNÁNÍ  V  PLÉNU  (Galerie  RUV,  Poříčí  7/9)  
10:00  –  10:15   Zahájení  konference  
zástupce  vedení  PdF  MU  
10:15  –  10:45   Kurikulární  agenda  v  režimu  „nového  řízení“  
Tomáš  Janík  (PdF  MU)  
10:45  –  11:15   Kurikulární  reformy  poslední  dekády  v  západních  zemích:  Jak  vypadají  a  z  jakého  pojetí  znalostí  vycházejí?  
  
Dominik  Dvořák  (PedF  UK)  
11:15  –  11:30     Přestávka  
11:30  –  12:00   Základní  otázky  tvorby  kurikula  matematiky  
František  Kuřina  (PřF  UHK)  
12:00  –  12:30   Návaznosti  v  zeměpisném  kurikulu  –  problém  stávajících  dokumentů  MŠMT  
Eduard  Hofmann  (PdF  MU)  
12:30  –  13:00   Diskuse:  řízená  a  neřízená  –  přestávka    
    
  

    

JEDNÁNÍ  V  SEKCÍCH  
1.  sekce:  Problémy  kurikula  v  transdidaktickém  nadhledu  (Galerie  RUV,  Poříčí  7/9)  
13:30  –  14:00   Pojetí  obsahu  vzdělávání  v  československé  „nové  koncepci“:  z  čeho  vycházelo  a  v  čem  se  liší  od  dnešního?  
Michaela  Dvořáková,  Dominik  Dvořák  (PedF  UK)  
14:00  –  14:30   Transdisciplinární  přístup  k  přípravě  učitelů  pro  analýzu  kurikula  (pilotáž  na  Pedagogické  fakultě  ZČU  v  Plzni)  
Jan  Slavík,  Pavla  Soukupová,  Daniela  Benešová,  Zdena  Chocholoušková,  Jindřich  Lukavský,  Helena  
Východská,  Jana  Vejvodová  (PF  ZČU)  
14:30  –  15:00     Můžeme  se  (ve  škole)  vůbec  kdy  vyrovnat  s  minulostí?  
Hana  Havlůjová,  Jaroslav  Najbert  (PedF  UK  a  Ústav  pro  studium  totalitních  režimů)  
15:00  –  15:30   Regionální  princip  jako  integrující  prvek  ve  výuce  nejen  přírodovědných  předmětů  
Iva  Frýzová,  Kateřina  Gorčíková  (PdF  MU,  Lipka  –  školské  zařízení  pro  environmentální  vzdělávání)  
  
2.  sekce:  Problémy  kurikula  v  didaktikách  konkrétních  oborů  (Zasedací  místnost  děkanátu  PdF  MU,  Poříčí  7/9)  
  

13:30  –  14:00  
14:00  –  14:30  

14:30  –  15:00    
15:00  –  15:30  
15:30  –  16:00  

Úvahy  o  (fyzikálním)  kurikulu  –  nad  ním,  s  ním  a  pod  ním  
Vojtěch  Žák  (MFF  UK)  
Analýza  cílů  výuky  psychologie  v  českých  RVP  pro  SŠ  z  hlediska  zahraniční  koncepce  funkční  psychologické  
gramotnosti  
Alena  Nohavová  (PF  JU)  
Vliv  tělovýchovných  koncepcí  a  kvality  projektovaného  kurikula  na  realizaci  tělesné  výchovy  v  praxi  
Vladislav  Mužík,  Petr  Vlček,  Michal  Lupač  (PdF  MU)  
Didaktika  přírodních  věd:  rozvíjení  profesních  kompetencí  studentů  učitelství  projektovou  výukou  
Libuše  Vodová,  Eduard  Hofmann  (PdF  MU)  
Analýza  kurikulárních  dokumentů  z  perspektivy  kompetenčního  přístupu  ke  vzdělávání:  příspěvek  ze  
společenství  praxe  
Pavlína  Mazáčová  (FF  MU)  

  
Svou  účast  prosíme  potvrďte  do  8.  prosince  2017  na  adresu:  tjanik@ped.muni.cz  
Účastníci  konference  nehradí  konferenční  poplatek,  z  konference  nebude  vydán  sborník  příspěvků.  

...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...
http://didacticaviva.ped.muni.cz

