Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovolte, abychom Vás pozvali na odbornou rozpravu na téma:

Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik
v odborném vzdělávání
Konference se uskuteční 28. listopadu 2006 v Praze a jejím pořadatelem je Partnerství
TTnet ČR. Tato neformální partnerská síť podporující vzdělávání učitelů, instruktorů
a lektorů působících v odborném vzdělávání pracuje od roku 2005 pod záštitou Národního
ústavu odborného vzdělávání; je podporována zejména Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Evropským střediskem pro podporu odborného vzdělávání (Cedefop).
Detailní program konference bude uzavřen 16. listopadu a bude rozeslán participujícím
odborníkům. Na konferenci bude následující den, tedy 29. listopadu, navazovat workshop
za účasti menší skupiny expertů a zástupců zájmových skupin. Cílem tohoto workshopu
bude shrnout a strukturovat informace, názory a výzvy vzešlé z konference a formulovat
závěry a doporučení, která by napomohla rozvoji oborových a předmětových didaktik
používaných v odborném vzdělávání.
Stejně tak, jako Vás, oslovujeme i další odborníky a zástupce zájmových skupin, kteří
disponují informacemi, zkušenostmi a názory v oblasti odborného vzdělávání. Rádi
bychom tímto setkáním podpořili dialog a hledání efektivních řešení problému, který při
zakládání Partnerství TTnet označili experti jako závažný:
„Oborové didaktiky řady oborů nejsou v současnosti
u některých oborů didaktiky pravděpodobně zcela chybí.“1

propracovávány,

K rozpravě jsou přizváni:
• vzdělavatelé učitelů, lektorů a instruktorů působící v odborném vzdělávání (VŠ,
regionální pedagogická pracoviště, komerční vzdělávací společnosti, NNO),
• učitelé a lektoři působící v odborném vzdělávání,
• pracovníci z úřadů spjatých se vzděláváním (MŠMT, krajské úřady), členové
akreditační komise,
• odborníci z institucí spjatých se vzděláváním (NÚOV, NIDV, ÚVRV, ÚPRPŠ, NVF),
• nakladatelé odborné literatury,
• a další.
(Seznam participujících odborníků bude rozeslán
s detailním programem konference 20. listopadu)
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Velmi přivítáme Váš příspěvek do diskuse.
Vzhledem k cíli konference budou užitečné zejména následující informace a názory:
•
•
•

historický přehled vývoje oborové didaktiky/předmětových didaktik ve Vašem oboru,
zhodnocení vzdělávací, vývojové, metodické, výzkumné a publikační činnosti
instituce, kterou reprezentujete, a to v souvislosti s tématem didaktik a metodik,
Vaše návrhy na podporu rozvoje oborových/předmětových didaktik.

Konference je zaměřena na odborné vzdělávání, diskuse bude tedy zasahovat nejen sféru
školskou, ale i širokou oblast mimoškolního profesního vzdělávání. Předmětem zájmu
budou nejen didaktiky jako takové, ale také výukové programy, učebnice, pomůcky
a další výukové prostředky.
Účastníkům konference bude k dispozici sborník anotací příspěvků. V průběhu prosince
a ledna bude zpracován recenzovaný sborník příspěvků, který bude v průběhu února
distribuován. Součástí sborníku bude zvukový záznam konference.
Závěrečná doporučení a návrhy vzešlá z workshopu budou adresovány relevantním
institucím a budou zveřejněny v odborném tisku.
Rámcový program konference – 28.11.2006
místo:
Konferenční centrum Fakulty strojní
ČVUT, Dejvice
1. část:
9.00 – 12.00 - příspěvky a diskuse
oběd:
12.00 (formou rautu)
2. část
13.00 – 17.00 – příspěvky a diskuse

Časový harmonogram aktivit
do 16.11.
Vaše přihlášení na konferenci
do 16.11.
20.11.
do 27.11.

zaslání anotace Vašeho příspěvku
rozeslání programu konference (NÚOV)
zaslání Vaší prezentace (Power Point, Word)

Rámcový program workshopu – 29.11.2006

28.11.
29.11.
prosinec
prosinec
únor

KONFERENCE
workshop
distribuce závěrů a doporučení
příprava recenzovaného sborníku
distribuce sborníku

místo:
trvání:

bude upřesněno
9.00 – 11.30

Kapacita konference je 80 osob, kapacita workshopu je 20 osob.
Účast na workshopu bude nabídnuta odborníkům, a to s ohledem na vyrovnané
zastoupení relevantních institucí.
Konference je finančně podpořena MŠMT. Účast na konferenci včetně občerstvení je
zdarma. Tvůrčí a koncepční práce v rámci workshopu bude honorována.
Přihlašovací formulář, připojený k tomuto dopisu prosím odešlete v elektronické nebo
papírové podobě Mgr. Barboře Husové na adresu NÚOVu (viz. zápatí dopisu) nebo na
Rozšiřující
informace
získáte
na
adrese
adresu
barbora.husova@nuov.cz.
veleta@nuov.cz.

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, těšíme se na setkání na
konferenci, jejímž cílem bude nalezení efektivních způsobů, kterými
bychom mohli podpořit tvorbu a zkvalitňování oborových
a předmětových didaktik v odborném vzdělávání.
Mgr. Richard Veleta
koordinátor Partnerství TTnet ČR
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10
tel: +420 274 862 251-6
Přihlašovací formulář naleznete v příloze dopisu.

