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Varov6nfOECD:
nechapete
smysltestov6n

proekonomic(-\ rganizace
\-,'kou
sPoluPr6ci
a tozvoj
BOHUMIL KARTOU5
redakce@JUcitetskyzpravodaj.cz(OECD)vypracovala
obsdhg
dokument Reviewsof Evaluation and Assessmentin
Education, Czech Republic
(Revizehodnocenlvjsledk0
vzddl6v6nt
v Cesk6republice),
na minis- z nlhoii, vyplyvA tada zAvadQoudasnf stav
\Jterstvu Skolstvije tragi- nlfch varov6ni i doporudenl.
komickf. Od zpfrsobuiizenl Ministr JosefDobe5firdi, Le
ministerstvatnt.,,manaLer- doporuieni podporujejeho
pies chao- z{m5r zav6stplo$n€testov6ni.
slg?m"zptlsobem,
tick€ zAsal'rydo syst6mubez Vedoucitfmu, ktery?
studiipiijak€hokolivpondti o jejich pravoval,usvCdCujeDobe$e
piesostudnlfzpri- z dezinterpretace.,,Nejprve
n6sledclch,
sob spravovdni evropskfch je nutn6 pedlM vyvinoutdfrprojektfr,po riplnoudiskredi- kladn6 standardypokrfivajlct
taciodborn€diskusev oblasti cllev zdElfv6n|vcel6j ejich 5lii,
Skolstvla vzddl6v6nl.Je ne- teprvenanichstavdttesty."
je v pochvalndobdivuhodnd,
Ze se
Smyslhodnocenl
DobeSst6letv6iijakonejlepSi slgrtovSnl
zpdtndvazby,sekteministrvSech
dobr
rou mohouZ6cii uditel€d6le
KdyZ se na vdc podiv6te pracovat,uditeldby mdli bft
racion6lnd,
dal$tkritikanem6 hodnocenina z6kladduditelvalnf smysl.Lep5lto nebude. shich standardri,teditel€Skol
Smyslm6uvaZovatjen
o tom, nejsouna svou pr6ci plipraco pfijde po Dobe5ovi.Teprve veni.Toto,a rnnohddalSt,llk6
potomje moLn6,zkusit zase spoluautoraktu6lntnez6visl6
ndcouddlata posunoutvzdd- zprhvy o evaluaciv desk€m
l6v6nitam,kampatii.
vzd4l6vAnl,
PauloSantiago.
UZ ted'jemoZn6pledvidat
Skody,kter6 nejlep5tministr tn Dlevaiehon6zoru,jakd
$kolstvtnap6chal,mnohyfm
se je nejdtleiitdj5i poselstvi,
d6 urditdjestdpiedejlt.Pokud kter6 Revize hodnocenfqfsi to uvddomllid6, kterfm ve sledkri vzdClivdni v Cesk6
vzd4l6vAnlskutednd o ndco republicepiinesla?Zejm6na
jde, nebude nutn€ vnimat vzhledemk desk6veiejnosti,
v5echnotak iernd.Vzddl6v6nt vl{dd, rodiirim, 5kol6m?
ostatndproblh6v kaZdoden- Zprtva dochhzlk z{vEru,2e
nim Zivotd,ve Skole,v rodind, mA blt posilen r6mec pro
jinde.Nikolivnaministerstvu. hodnocenirt'sledkrl vzddl6Jenjenutn6sepodlvatzahori- vAnIa ircby m6lobft vice pozonttoho,co seaktu6lndddje. zornostivdnov6nozlepSov6nl
Soudasn6 vzddlfv{ni totit
vjsledk0 Z6kt. To vyZaduje
ovlivnl Zivot t€to spolednosti vytvoieni vhodn€ho proponadal5ichtiicet let,ne{i d6le. jenl mezi rtznfmi d6stmi
Nem6smysldekatna des- syst6mu hodnoceni (napt.
k€ho Obamu nebo blanick6 hodnocenimuditelt, hodnorytlie, mnohosed6 ddlatbez cenimSkolya rozvojemSkoly)
nich.UZ ktomu opdtpiin65t a posilenl ndkteryichz nich,
jako pr6vd tieba hodnoceni
zajimavou
inspiraci.

uditelfi,posuzov6nlpr6ceieditelt, formativnihodnoceni
LAkfiatak€,hodnocenicelEho
vzdd,lAvaclho
syst€mu.Dal5l
rfzvou jsou omezen6dovednosti hodnotit napttd celfm
vzddlAvaclmsystdmem(a to
i navzdoryzieteln€ n6rodni
snazepodpoiitevaluatnlkulturu) a vytvoienipilleZitosti,
jak sev t6tooblastivzddl6vat.
Dal5l znepokojenlvyvohve aktuelndzav6ddn6stan-

Souiasnost
je ztracend,
budoucnost
ne

I
u$
,$

dardizovan€
testov6ni
v 5.
tiidAch, kter6 je qisled
pozornostivdno
zv'-i5en6
qfsledkrimZ
vzddl6vacim
NaSezpr6vakonstatuje,Z
lylo Z6doucinejprvepe
vyvinoutdfikladndvzddld
standardypokr:tnaj(c|vzd
vaci clle v cel6jejich Siii r
prvepot€vyvijetn6rodnitr

Fasov6nfSkolnfch
pom0cekdo 21. stolet
\ fichni va5i Z6ci budou
Y jednou ,,dosp€Ii", ale
iadaz nichsi piitom neuvddomi, Zeblit dospdllineznamen6
jen mlt iidid6ka volebnipr6vo. S UZ pii$elna va5iSkolu
edukativni plakdt a uvniti
ponajdetejeho zmen5enou
dobu,vdetndp6r n6padt,jak
s nimve$kolepracovat.
O projektu Piibdhy 20.
stoleti uZ toho bylo napsrlno a ledenohodnd.Na iadd
Skol uZ maji vjukovS DVD
s nahrAvkamitdch, ktefl na
vlastnlkriZipocltili iasto velmi tra$ck6 zvratydruh6poloviny minul€hostoletl. UZ
nyni piind5i uk6zku komixu, na ndmZspolupracovali

mladl qftvarnici a pamdt
uddlosti,na kter6nenido
zapomlnat.
Obojt je vdnov6nom
lence podpoiit rorroi w
lAvfinl na deskfch 5kol6
Obojl ukazuje, Le stfxa
vjuka potiebujenov6piis
py a Le desk€Skolyby m
pojimat vzddlSv6niv Sir
rozmdru,neZjalcf vyfvo
tradice a legislativnidik
Jak ftkaji v jin€m dl6
uditel6z jabloneckdho91
n6zia Dr. Randy (str. 2),
potfebasena vdcipodiva
nak' Chcemek tomu piisl
Napi$ten6mprosim,cok
si o tom myslite(redakc
ucitelskyzpravodaj.cz).
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www.sotkoviny.cz
Hraj si, kresli, piš a soutěž,
se Šotkem to lehce zvládneš.
Ukáže ti, jak se dělá
povídka i báseň skvělá.
Když mu pak svá dílka pošleš,
na webu je brzy najdeš.

webový portál pro učitele základních škol
Přejete si, aby vaši žáci byli v životě úspěšní? Chcete, aby se
dobře orientovali v různých typech textů, přemýšleli nad nimi
a uměli je využívat?

Pak zaměřte svou výuku
na rozvoj čtenářské gramotnosti!
Portál pro učitele www.ctenarska-gramotnost.cz vám nabízí
širokou metodickou podporu.
Naleznete zde velké množství článků k tématům:
čtenářství
tvůrčí psaní
mediální výchova
projektové vyučování
Jednotlivé rubriky obsahují:
konkrétní tipy do výuky
kvalitní přípravy do hodin, které jsou ověřeny praxí
zkušenosti s rozvojem čtenářských dovedností u nás
i v zahraničí
užitečné zdroje informací

www.ctenarska-gramotnost.cz

