2021

KONFERENCE
UČITEL PRO FUTURO 3
„Učení studentů nejvíc ovlivňuje kolektivní
přesvědčení jejich učitelů, že dovedou své
studenty dobře připravit na výkon budoucí
profese.“
J. Hattie

Jaké je naše fakultní kolektivní přesvědčení, že pracujeme efektivně jako
team?
Na tuto otázku budeme hledat odpovědi na konferenci Pro Futuro 3.
Cílem setkání je vzájemné mezioborové informování, sdílení zkušeností
z výuky studentů učitelství s ohledem na jejich přípravu na působení
ve vzdělávací praxi. Hlavním posláním setkání je spojit síly k udržení
a zvyšování kvality přípravy učitelů na fakultě, především spoluprací mezi
oborovou specializací, oborovými didaktikami, pedagogicko-psychologickými
disciplínami a praxí.

2. PROSINCE 2021
OD 9:20-16:00 HOD.
PEDAGOGICKÁ FAKULTA JU

PROGRAM:
Dopolední blok
D240 (aula), odkaz na online připojení ZDE
9:20 - 9:30
9:30 – 10:15
10:30 – 11:15
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30

9:20 – 12:30

Zahájení konference
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
Transdidaktika – jak se vyznat a neztratit se v učebním prostředí
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Psychodidaktika – význam a výzvy
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Reflexe 20 psychologických principů pro vzdělávání (APA)
doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. a prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Obecná didaktika – co a jak učíme naše studenty
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Odpolední blok
13:00 – 15:00
Sekce 1
Primární vzdělávání
TL201
zajišťuje doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. a doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Odkaz na online připojení ZDE.
Sekce 2
Vzdělávání na 2. stupni ZŠ a SŠ
D240 (aula)
zajišťuje doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. a PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Odkaz na online připojení ZDE.
Odpolední blok se věnuje dvěma hlavním tématům:
13:00 – 14:00
1. Co učíme v oborové didaktice a jak je to propojeno
s obecnou didaktikou a psychodidaktikou
Toto téma navazuje na dopolední přednášky. Blok bude uveden v podobě shrnutí podkladových materiálů od
oborových didaktiků (https://forms.office.com/r/vTmysgvSDh). Následně proběhne diskuze a domluva, jak
těsněji propojit obecnou didaktiku, oborové didaktiky a psychodidaktiku. Diskutovány budou také možnosti
výzkumného propojení.
14:00 – 15:00
2. Vzájemné propojení napříč katedrami
Téma vzájemného propojení napříč katedrami bude uvedeno opět v podobě shrnutí podkladových materiálů
(https://forms.office.com/r/0LBXBP9id4), v němž budou katedry sdílet svoji dobrou praxi a své potřeby od
členů dalších kateder.

Závěr
D240 (aula), odkaz na online připojení ZDE
15:15 – 15:45

15:45 – 16:00

Shrnutí výsledků dotazníkového šetření studentů učitelství
– rozvoj kompetencí během studia
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Závěrečné shrnutí
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Připojení do TEAMS do skupiny UČITEL PRO FUTURO ZDE.

