PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Datum narození:
Místo narození:

12. 6. 1978
Hodonín, ČR

Dosažené
vzdělání
a ostatní
osvědčení



Pedagogická fakulta MU, Brno
obor: pedagogika, doktorské studium; Ph.D.
disertační práce "Ideová dimenze kurikula základní školy"

září 2005
– duben 2012



Pedagogická fakulta UK v Bratislave
obhajoba rigorózní práce „Principy demokracie a jejich důsledky pro
občanskou výchovu“; rigorózní zk. z pedagogiky, didaktiky a politologie;
PaedDr.

listopad 2001
– duben 2003



Pedagogická fakulta MU v Brně
obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (anglický jazyk
a literatura, občanská výchova); Mgr.

září 1996
– květen 2000



Hoogeschool van Utrecht, Faculteit Educatieve Opleidingen
absolvované kurzy: International Management, Practical Project
Management, Education in the Netherlands, Teaching Practice (souvislá
pedagogická praxe na ZŠ) aj.



Gymnázium Hodonín
maturitní předměty: český jazyk, anglický jazyk, občanská výchova,
programování;



Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

leden 2010
– současnost



externí vyučující na katedře pedagogiky a psychologie PF JU
výuka srovnávací pedagogiky, andragogiky, metodologie soc.-věd.
výzkumu

leden 2009
– současnost



odborný asistent na katedře pedagogiky TF JU v Českých Budějovicích
výuka základů pedagogiky, dějin pedagogického myšlení a obecné
didaktiky, koordinátor Centra filozofie pro děti

září 2004
– současnost



ředitel jazykové školy HOPE-E.S., v.o.s. (www.jazykovyservis.cz) Brno
řízení firmy, vedení týmu lektorů, zajišťování metodického zázemí,
zpracování vzděl. projektů a nabídek, garant sekce AJ, vlastní výuka AJ

březen 2002
– srpen 2004



civilní služba, PdF MU v Brně
příprava studijních materiálů pro nevidomé studenty



překlady a tlumočení v anglickém jazyce

září 1999
– současnost



soukromá výuka anglického jazyka

duben 1995
– srpen 2009



spoluřešitel projektu ESF OP VK Koncepce kurzů dalšího vzdělávání na
podporu kritického a tvořivého myšlení, CZ.1.07/3.1.00/37.0196.

2012–2013



spoluřešitel grantu GA JU (061/2011/S)
Leisure and education, vedoucí grantu doc. M. Kaplánek

2011–2012



spoluřešitel grantu GA JU (166/S/2010)
Terminologie pedagogiky volného času, vedoucí grantu doc. M. Kaplánek



řešitel nadačního grantu O.A.K. Foundation, Switzerland
rozvoj projektu Filozofie pro děti

Praxe

Odborné aktivity
(posledních 10
let)

duben 1999
– červenec
1999
září 1992
– květen 1996

září 2000
– únor 2002

2010
2006–2010

Zahraniční
stáže, aktivní
účast na
zahranič.
konferencích

Členství v
odborných
organizacích a
vysokoškolských
orgánech



redakční příprava knižních edic „Filozofie pro děti: rozvoj myšlení“;
„Filozofie pro děti: prevence násilí“ a „Filozofie pro děti: otázky
náboženství“



řešitel grantu FRVŠ 2283/2006 Vytvoření modulu povinně volitelných
předmětů Řízení neziskových organizací



konference Leisure, Living, Learning; University of Edinburgh, UK



výukový pobyt (ERASMUS), University of Maribor, Slovinsko
Filozofická fakulta, téma: didaktika filozofie, teorie kurikula

11–15. 5. 2009



konference Philosophie - Globalisierung und interkulturelles Verstehen;
příspěvek Creating Virtual Communities of Inquiry in an ‘Environment of
Aggression‘";Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko

18–21.10.2007



konference NAACI 2006: Démocratie et éthique dans le dialogue
philosophique; příspěvek: The Outlooks for P4C Curriculum in Czech
Primary Education: A Teacher-Training Perspective
Université Laval, Québec, Kanada

27–29. 6. 2006



konference Philosophische Grundlagen innovativen Lernens; příspěvek:
Czech Curricular Reform and Philosophy for Children
Karl-Franzens-Universität, Graz, Rakousko



studijní pobyt: IAPC Philosophy for Children Advanced Seminar
Montclair State University, New Jersey, USA



ICPIC (The International Council of Philosophical Inquiry with Children)

od roku 2005



proděkan TF JU pro studijní a pedagogickou činnost

od roku 2010



Akreditační komise TF JU

od roku 2008



Ediční rada TF JU

2008–2011



Akademický senát TF JU

2005–2009



Vědecká rada TF JU

2005–2008

září 2006
– současnost
2006
17-19.7. 2012

20–22.10.
2005
květen 2005

V Českých Budějovicích, dne 11.2.2015

