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Tematické oblasti
1. Teorie školy a učitelská profese (pedeutologie). Profese učitele a jeho profesní standard,
kariérní růst, další vzdělávání učitelů, ředitelů škol a ostatních odborných pracovníků ve školství
(vychovatelů, speciálních pedagogů, psychologů aj.), včetně řízení školy.
2. Vzdělávání a gramotnost. Téma bude postaveno na komplexním pojetí gramotností –
čtenářské, matematické, digitální, informační, technické, přírodovědné až po gramotnost právní
či uměleckou. Důraz bude kladen na rozvojové aspekty gramotností od úrovně pregramotností
až po dosažení gramotnosti plně funkční.
3. Žáci. Zkoumání se zaměří na dispoziční, osobnostní, psychosociální i sociokulturní aspekty
žáků a jejich uplatnění ve výchově a vzdělávání, na žákovské představy, učební činnosti,
výukové cíle. Objektem vědeckého zájmu dále budou specifické skupiny žáků, potenciality
jejich rozvoje, rizika ve vzdělávání a rizikové jevy, které vzdělávání doprovázejí. Žákovské
skupiny budou v rámci projektu sledovány od předškolního věku až do dospělosti – budou
sledovány také k specifické skupiny studentů vysokých škol (studenti se specifickými nároky,
studenti se socioekonomickým znevýhodněním).
4. Inkluze. Objekty vědeckého zájmu budou teorie inkluzívního vzdělávání, možnosti, strategie a
jeho formy, podpůrné faktory inkluze, podpůrná opatření ve vzdělávání jedinců se speciálními
vzdělávacími potřebami, úloha učitelů a pracovníků podpůrných poradenských služeb ve
školství.
5. Příprava učitele. Zkoumání bude zaměřeno na uplatňování nových metod a forem učitelské
přípravy a inovativních modelů vzdělávání, na rozvoj oborových didaktik v úzkém sepětí s
rozvojem těch oborů, z nichž jejich didaktiky vycházejí a pro něž jsou koncipovány, s reflexí
umožňující další posun v teorii oborových didaktik i metod a forem výuky. V tomto rámci půjde
o zkoumání jazykové, přírodovědné a technické, společenskovědní výuky a umělecké výchovy.

