Milé kolegyně, milí kolegové, vážené čtenářky a čtenáři našeho portálu Učitel21!
Jsme tu s poslední porcí novinek a tipů v tomto roce! Protože jde o newsletter, kterým pomyslně
uzavíráme dění roku 2021, přinášíme Vám také vánoční pozdrav – nejen od vedení Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého, ale také od všech z redakce jejího portálu Učitel21. Kromě
půvabného PF, jehož autorem je doc. Ondřej Michálek, najdete v našem přehledu opět doporučení
na zajímavé články o pedagogických tématech a množství tipů do praxe. Díky za přízeň!
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CHCETE SE S NÁMI OPĚT POTKAT?
NEJBLIŽŠÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SE USKUTEČNÍ UŽ V LEDNU!
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Připravili jsme web pro
uchazeče o studium na
PdF!

Uchazeči, kteří se ještě nerozhodli, jaký studijní
program by jim vyhovoval, mohou využít náš přehledný rozcestník. V něm si mohou filtrovat dostupné
studijní programy podle svých zájmů nebo podle toho,
kde by se se chtěli po studiu uplatnit.

Pro letošní online dny otevřených dveří jsme připravili
zcela nové informativní webové stránky Studuj PdF,
aby se uchazeči i bez osobního kontaktu dozvěděli
o studiu na naší fakultě všechno důležité! První z nich
je webová prezentace jednotlivých kateder a ústavů,
kde návštěvníci naleznou informace o nabízených studijních programech, videoprezentace jednotlivých
pracovišť i užitečné odkazy.
Letos jsme opět připravili časopis pro uchazeče,
dostupný i ke stažení. Zde najdete kromě informací
o fakultě a jejích katedrách zajímavé články, rozhovory s osobnostmi fakulty i příběhy našich studentek
a studentů.
Pro neslyšící uchazeče jsme připravili informativní
video v českém znakovém jazyce, které obsahuje
všechny důležité informace pro první kontakt
s fakultou.

K PREZENTACI
KATEDER
A ÚSTAVŮ

K ROZCESTNÍKU

Představujeme naši
bloggerku Kristýnu
Mariákovou

Kristýna Mariáková neslyší a její sluchové postižení ji
nasměrovalo ke studiu a profesnímu uplatnění. Je
absolventkou oborů Sociální pedagogika a volný čas,
Speciální pedagogika a Speciální andragogika
a studiem si splnila svůj dětský profesní sen. Působí
nejen v oblasti vzdělávání, ale také v neziskové
organizaci Tichý svět. Přestože má Kristýna
oboustrannou praktickou hluchotu, jejím mateřským
jazykem a také primárním komunikačním prostředkem
je český jazyk. Její příspěvky na blogu se týkají
tématu sluchového postižení, a to právě z pohledu
plně integrovaného neslyšícího člověka. Kristýna ráda
vaří, peče a má za sebou několik pěších poutí. Je
také protagonistkou filmu ne:ticho, který rovněž
najdete na jejím blogu. Doporučujeme jej Vaší
pozornosti!

VÍCE

„Čím mohu U21 přispět?
Ačkoliv mám praktickou
hluchotu, jsem odmala
integrovaná a preferuji
mluvenou češtinu a slyšící
společnost.
Touto svou životní zkušeností
mohu pomoci studentkám
a studentům připravit se na
působení v inkluzivním
školství.“

Naše fakulta pomáhá!
Pedagogická fakulta UP podpořila sbírku spuštěnou
na podporu naší studentky Nikoly Niesytové. Tato
sbírková akce byla realizována organizací Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a jejím cílem bylo
vybrat částku na speciální sluchadla, která by Nikče
usnadnila život. S radostí oznamujeme, že potřebné
finance na pořízení nových, silnějších sluchadel pro
Nikolu se podařilo sehnat za úžasných 7 dní!
Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili!

Kromě toho letos pod taktovkou organizace Post Bellum
opět proběhla veřejná sbírka ke Dni válečných veteránů
a na této akci se také tento rok podílela i pedagogická
fakulta. Zájemci mohli přispět zakoupením stylizovaného
vlčího máku a uctít tak památku válečných veteránů.
Děkujeme Janu Gregarovi za organizaci!

Připomínáme, že dobrovolnické činnosti se můžete
věnovat i Vy! Máte-li zájem stát se dobrovolníky,
neváhejte se podívat na stránky Dobrovolnického
centra UP, kde naleznete více informací.

VÍCE ZDE

Metodika k připomenutí
17. listopadu
Jedním ze způsobů naplňování našeho konceptu
Učitel21 jsou drobné i komplexnější metodické
intervence, jimiž chceme podporovat inovativní
pedagogické přístupy k důležitým tématům. Jednou
z takových intervencí je nově vzniklá metodická
minisite Příběh 17. listopadu, již jsme připravili u příležitosti 80. výročí vyhlášení Mezinárodního dne
studentstva. Věděli jste, že tento svátek je jediným
dnem mezinárodního významu s českým původem?
Stránka s komiksovými ilustracemi našeho studenta
Matěje Komínka provází čtenáře tragickými událostmi
roku 1939 a mimo jiné připomíná památku Jana
Opletala. Součástí metodické minisite je také balíček
výukových materiálů. Mezi nimi nechybí – kromě
zmíněných ilustrací – texty a návrhy metod, jimiž lze
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téma přiblížit žákům. Balíček si mohou zájemci volně
stáhnout a libovolně využít. Vlastní edukativní stránka
funguje rovněž jako časová osa s výkladem.
Vizuálním stylem autoři navázali na předchozí metodiky zaměřené na listopadové události roku 1989
nebo na osobnost Jana Amose Komenského. Také ty
ilustroval talentovaný student učitelství výtvarné
výchovy a dějepisu Matěj Komínek. Máme radost, že
naše metodika vzbudila zájem médií i našich čtenářů!

Rozhovory se zajímavými osobnostmi

Potěšilo nás...
Během uplynulých 3 měsíců naše články
zaznamenaly 12 000 zobrazení!
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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?
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Hybridní
výuka jako
spása
vzdělávání?

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Připravilo oddělení komunikace pedagogické fakulty; Petra Šobáňová & Vojtěch Češík, prosinec 2021

