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Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolujeme si Vám zaslat informace o chystané konferenci 

 

Druhý ročník didaktické konference projektu Didaktika – Člověk a příroda A proběhne v inspirativním 
prostředí science centra Svět techniky v Dolních Vítkovicích v těsném sousedství bývalých vysokých pecí.  

Cílem konference je spojit svět učitelů základních a vysokých škol a pracovníků science center tak, aby se 
vzájemně obohacovali a inspirovali. Kromě řešení problematických míst ve výuce bude tento ročník 
konference o možnostech využití science center ve výuce přírodovědných oborů. Konference bude opět 
dvoudenní.  

První den: společný blok se zvanými přednáškami, komentovaná návštěva expozic, jednání v oborových 
sekcích zaměřené na výsledky projektu – konkrétní moduly k řešení kritických míst, včetně poznatků při jejich 
ověřování ve výuce, společenský večer. 

Druhý den: po oborech práce v laboratořích nebo exkurze, společný program v expozicích science centra 
zaměřený na možnosti jejich využití pro výuku na ZŠ. 

V průběhu konference didaktické týmy představí učební úlohy využívající inovativní přístupy k řešení 
identifikovaných problémových míst kurikula. Součástí programu bude řada workshopů využívajících expozice 
science centra či sloužící ke sdílení zkušeností z výuky mezi učiteli.  

Konference je pořádána v rámci řešení projektu OPVVV s názvem Didaktika – Člověk a příroda A (bližší info 
na https://didaktika.zcu.cz). Cílem projektu je rozvoj kompetencí ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda 
za účelem inovace oborových didaktik. Uskutečňuje se tak prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé 
spolupráce akademiků z fakult připravujících budoucí učitele, učitelů základních škol a didaktických pracovníků 
science center, kteří jsou sdruženi v tzv. společenstvích praxe. V rámci řešení projektu jsou identifikována a 
analyzována klíčová, kritická a dynamická místa kurikula fyziky, chemie, biologie a geografie pro druhý stupeň 
základní školy. Následně jsou navrhovány typově různé učební úlohy či komplexní didaktické postupy, které 
lze použít při výuce kritických míst učiva. 

Informace o programu konference a registraci budou zveřejněny ve 2. cirkuláři v průběhu června 2018. 

Kontaktní osoba: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D., vocadlov@cbg.zcu.cz, tel: +420 377 636 259  
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