Co je u nás nového?
Milé kolegyně, milí kolegové, jsme tu s pravidelnou porcí novinek z portálu Učitel21 Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého. Jedná se o poslední přehled v tomto akademickém roce a opět vám
přinášíme nejen články o pedagogických tématech, ale i rozhovory s osobnostmi a tipy do praxe.

K zájmu o pedagogické obory | Rozhovor
s Radkou Dofkovou

Poslední dobou roste zájem o studium pedagogických oborů. O jaké studijní programy je největší zájem
a proč si je budoucí studenti vybírají? Nejen o tom jsme se bavili s Radkou Dofkovou, proděkankou pro
studium Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

K ROZHOVORU

Pedagogická fakulta
pomáhá
Pedagogická fakulta v součinnosti s celou univerzitou
a zejména s jejím dobrovolnickým centrem se snaží
v krizi spojené s válkou na Ukrajině pomáhat
a vyjadřuje solidaritu s lidmi postiženými válečnými
událostmi. V odkazu najdete přehled našich
aktuálních aktivit a možnosti, jak se případně zapojit.
Děkujeme všem, kteří pomáhají!

Na portále U21 vznikla zvláštní stránka věnovaná
podpoře adaptačních aktivit pro ukrajinské děti.
Naleznete na ní množství tipů do výuky a samozřejmě
také didaktické materiály z naší dílny, jako například
Pokreslený sešit nebo ilustrované karty na podporu
výuky češtiny.

Miluji veškeré přírodovědné předměty, zejména ty
mezioborové, jako jsou základy přírodních věd; ale
i čistá biologie, fyzika či chemie mne baví. Jednou mi
jeden žák, právě zkoušený u tabule z chemie, řekl
mírně obviňujícím hlasem: „Paní učitelko, vás to baví!“

Představujeme naši
bloggerku Jaroslavu
Ševčíkovou

Jaroslava Ševčíková aktuálně zastává dvě role:
jednak je zkušenou učitelkou střední školy ve
Vsetíně, kde vyučuje přírodovědné předměty
a pedagogiku, jednak je didaktičkou na ústavu
pedagogiky, kde se zaměřuje na didaktiku
a aktivizační metody ve výuce. Je absolventkou
Univerzity Palackého, kde vystudovala učitelství
sociálních a zdravotních předmětů pro střední
školy a další programy v rámci celoživotního
zdělávání. I po letech ji učení stále baví
a naplňuje, což potvrzují i její žáci. Obohacují se
ale navzájem, protože jak sama říká, hodně se
toho naučila právě od svých žáků.

VÍCE

Vše co dělám, dělám s radostí.
Mám těch rolí v profesním životě
více, potřebuji změnu,
činorodost, a mám potřebu
zkoumat všechno kolem sebe.
To už je taková moje interní
odchylka. Moje dcera studující
Přírodovědeckou fakultu UP
říká, že nejsem normální, ale
myslí to laskavě a mile.

Rozhovory se zajímavými osobnostmi

Potěšilo nás...
Během uplynulých 3 měsíců jsme měli
skoro 11 000 unikátních návštěvníků!

VÍCE

Témata, aktuality, novinky z oborových didaktik

TÉMATA

Aktuálně...

AKTUALITY

Co je nového u našich bloggerů?

K BLOGŮM

Chtěli byste také
blogovat? Ozvěte se nám!

Jak se vám náš
portál líbí?
Napište nám!

U21 | Portál věnovaný pedagogickým tématům & učitelství
Komunitní a vzdělávací prostor pro všechny, kterým záleží na žácích, škole
a učitelství. Zapojte se do tvorby jeho obsahu!

Sledujte nás také na FB a připojte
se do naší skupiny!

Novinky z naší knihovny vzdělávacích zdrojů

KNIHOVNA

Portál Učitel21 | Články, blogy, videa, digitální vzdělávací zdroje
a materiály do výuky, učitelská témata, tipy do praxe...

Co je nového u našich
studentek a studentů?

VÍCE

Technika je jako
švýcarský nůž
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