Asociace pedagogů základního školství České republiky
ZŠ, nám. Interbrigády 1022, 160 00 Praha 6, tel. 02/3120795
------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY ANKETY
k tématu semináře "Příprava a další vzdělávání učitelů"

Ankety se zúčastnilo 1015 učitelů z 320 základních škol.
Odpovědi jsou členěny podle délky praxe účastníka:
a/ do 5 let, b/ 6 - 15 let, c/ 16 a více let

Otázka                                      a    b    c    celkem
------------------------------------------------------------
1. Domníváte se, že
dosavadní příprava      ano      33    96   201     330
učitelů na PF je z         ne        73   217   395    685    67%
hlediska potřeb praxe
odpovídající?

2. Souhlasíte s názorem,
že bakalářské studium   ano    16    59   105     180
by bylo pro učitele           ne     90   254   491    835    82%
dostačující?

3. Myslíte si, že zájem
učitelů o další              ano      53   180   269    502
vzdělávání(DVU) je      ne       53   133   377    513
přiměřený potřebám
změn v práci škol?

4. Hodnotíte akce DVU,  ano   65   221   423   709    69%
kterých jste se                  ne    12    31    55      98
zúčastnil, kladně?   s výhrad.   29    61   118    208

5. Měla by být účast       ano    25    50   163    238
na akcích DVU povinná   ne     81   263   433   777    76%
pro všechny učitele?

6. Mělo by se DVU         ano    91   271   368    730    72%
promítnou ve finančním  ne     15    42   228    285
zvýhodnění učitele?

7. V případě tohoto     ano       71   184   395    650    64%
fin. zvýhodnění byste   ne        35   129   201    365
byl ochoten podílet se
finančně na studiu?

8. Domníváte se, že by
atestace vázané na fin. ano    60   138   372    570    56%
zvýhodnění přispěly ke  ne     46   175   224    445
zvýšení kvality práce
učitelů?

9. Měly by být atestace ano    23    60   172    225
vázány na povinné        ne     83   253   424    760    76%
postgraduální studium?

10. Měla by být učiteli
dána možnost přípravy na
atestaci samostatným
studiem a složením zkoušky
před atest. komisí,
v níž by byli i zkušení  ano    88   265   374    727    72%
učitelé z praxe?            ne     18    48   222    288

11. Domníváte se, že se
dostatečně promítá snaha
o další vzdělávání
učitele v jeho osobním  ano   24    64   158    246
finančním ohodnocení?   ne   82   249   438    769    75%
------------------------------------------------------------
Odpovědi účastníků podle    106   313   569   1015
praxe

Z celkového počtu účastníků je:
ředitelů škol: 154
zástupců: 60
pracovníků PF, vzdělávacích center: 5
vychovatelek: 3

Po uzávěrce ankety došlo dalších 98 lístků, jejichž odpovědi se téměř shodují s výsledky ankety.


Komentář k výsledkům ankety

1. Přípravu učitelů na PF považuje za neodpovídající potřebám praxe 67% účastníků. Podle délky praxe: do 5 let – 68%, do 15 let 72%, 16 let a více 69%.

Z diskuse na semináři vyplynulo, že je třeba výrazně posílit výuku didaktiky jednotlivých předmětů a přiblížit ji potřebám praxe. Je nelogické, aby na PF byla upřednostňována pouze odborná stránka a teprve po nástupu do praxe organizovat doškolování absolventů v tom, čím by měli být vybaveni již při ukončení studia.

2. 82% odmítá ponížení učitelského vzdělání na bakalářské studium.

3. I když kladné a záporné odpovědi týkající se zájmu učitelů o další vzdělávání jsou celkem vyrovnané, 76% vyslovilo nesouhlas s tím, aby bylo povinné. Mělo by se promítnout do finančního zvýhodnění učitele (72%), že se v současné době nepromítá do osobního finančního hodnocení snaha učitele o další vzdělávání soudí 74% účastníků.

4. I když odpovědi kladné a záporné k otázce, zda by atestace přispěly ke zkvalitňování práce učitelů, nejsou co do počtu od sebe vzdálené (44% se nedomnívá, že by k ní přispěly), 76% je toho názoru, že by neměly být vázány na povinné postgraduální studium a 72% je pro to, aby se učitelé mohli samostatným studiem připravit ke zkoušce před atestační komisí.

5. Porovnáme-li počty účastníků ankety podle délky praxe, pak výrazně vedou učitelé na 16 let praxe (jen 10% do 5 let). Že by bylo na školách tak málo začínajících učitelů? Nebo je problematika učitelského povolání nezajímá?

6. Zajímavý je i pohled účastníků v anketě z hlediska bývalých krajů a okresů. Anketa vyšla v UN. č. 38, byla zaslána na všechny ŠÚ s žádostí o její rozšíření na ZŠ v jejich působnosti.

Nejvíce účastníků bylo z jižních a západních Čech, severní a jižní Moravy. Z Prahy přišlo 31 vyplněných anketních lístků. Z okresu Mladá Boleslav žádný, podobně jako z okresů Most, Teplice, Ústí n. L., Děčín, Č.Lípa, Liberec, Litoměřice (někde až na 1–5 účastníků). Nejinak tomu je z okresů Hradec Králové, Chrudim. Ve východních Čechách došlo značné množství odpovědí z okr. Havlíčkův Brod a Svitavy.

Nabízí se otázka, proč? Že by šlo o nezájem učitelů o otázky týkající se podstaty učitelského povolání? Nebo dávají přednost mzdové politice? Nečtou UN? Nevyšly ŠÚ vstříc naší žádosti o rozšíření ankety na ZŠ ve svém obvodu? Nebo je také nezajímá?

7. Problematika učitele je velmi složitá. Jistě, že je podstatná finanční stránka společenského uznání práce učitelů. Jak ukazuje anketa, nestojí kredit učitelského povolání jen na mzdách.

Má-li učitelské povolání získat společenské uznání, jaké mu přísluší z hlediska společenského významu, pak se na tom musí podílet nejen stát, ale především my, učitelé. Jinak se výraznějšího zlepšení v nejbližší době nedočkáme.



