KALIBRO – pro koho je a není

S RNDr. Oldřichem Botlíkem o projektu srovnávacích testů KALIBRO.


Řeknete nám rovnou, komu váš projekt určen není?

To aby nemusel dál číst? Dobrá. KALIBRO není pro učitele a ředitele škol, kteří jsou nezvratně přesvědčeni, že všechno dělají dobře, a proto nepotřebují zpětnou vazbu a nestojí o další měřítka. Nechtějí vědět, co jejich žáci skutečně umějí a co ne, nepotřebují srovnání s výsledky vzdělávání na podobných školách ve svém regionu i mimo něj, nesnaží se, aby jejich škola byla lepší než jiné. KALIBRO není pro takové učitele a ředitele, kteří na sobě nepracují, protože se rozhodli, že budou sami se sebou spokojeni už definitivně. Věřím ale, že takových mezi vašimi čtenáři mnoho není.

Kdo by tedy měl číst dál?

Všichni, kteří se sami nezařazují do kategorie, kterou jsem právě popsal. Především však ředitelé škol, protože oni koneckonců odpovídají za svou školu, za práci učitelů i za jejich výsledky. Vzhledem k určitému odstupu od toho, co se ve třídě aktuálně děje, bývají schopni většího nadhledu. Z hlediska cílů vzdělávání často mívají na školu výrazný integrující vliv.

Teď už musíte prozradit, co tedy KALIBRO vlastně je.

KALIBRO organizuje Skupina pro vzdělávací alternativy IDEA jako dlouhodobý projekt, otevřený do budoucnosti. Projekt umožňuje získávat formou různě koncipovaných srovnávacích testů rozmanité informace o skutečných výsledcích vzdělávání na jednotlivých školách. Z nich potom vznikají další hodnotné údaje, například průměry za stát, za regiony, za vesnické školy, za školy z malých nebo velkých měst, za různé typy středních škol, za chlapce, za dívky apod. Každá zúčastněná škola je má k dispozici a může se sama srovnávat s průměry, u nichž o srovnání stojí. Celý projekt je založen na vzájemné důvěře. My se písemně zavazujeme, že s výsledky každé školy budeme zacházet podobně jako s lékařským tajemstvím – je na škole, jak s nimi naloží. Díky tomu se škola nemusí obávat zneužití výsledků a my můžeme předpokládat, že vedení školy zorganizuje provedení testů tak, aby se dozvědělo pravdu.

Jakou má KALIBRO organizaci?

Projekt probíhá v kolech, z nichž každé je zaměřeno na určitou úroveň vzdělávací soustavy. První kolo se týkalo žáků ukončujících základní školu, druhé je určeno žákům ukončujícím 1. stupeň ZŠ (proběhne v květnu), třetí kolo připravujeme pro žáky čerstvě přijaté na střední školy (proběhne v září) a čtvrté kolo bude věnováno maturujícím žákům (počítáme s ním na podzim). K základním školám se KALIBRO vrátí koncem roku 1995 nebo začátkem roku 1996 – podle toho, co bude zúčastněným školám lépe vyhovovat.

Jak se to dozvíte?

Velmi nám záleží na tom, aby zjištěné informace ředitele a učitele zajímaly a aby je dostali v pravý čas. Proto k zásilce testů přikládáme dotazník, v němž ředitelé posuzují obtížnost testů, jejich vztah k obsahu a cílům vzdělávání na příslušné úrovni, zastoupení otázek testujících znalosti a dovednosti a podobně. Ředitelů škol, na kterých právě nyní probíhá tzv. doběh prvního kola, se ptáme, zda by obdobné kolo nemělo v příštím školním roce proběhnout o něco dříve, aby žáci znali výsledky ještě před přijímacími zkouškami na střední školy. Odpovědi ředitelů pečlivě analyzujeme a přihlížíme k nim při přípravě dalších testů.

Jak se může škola stát účastníkem projektu?

Zatím jsme školám vždy rozesílali nabídku – všechny střední školy ji dostanou začátkem června. Škola nám zašle přihlášku a současně si objedná konkrétní počet testů příslušného zaměření. V prvním kole to byl Český jazyk, Matematika, Širší humanitní základ a Širší přírodovědný základ. Nabídku testů pro nově přijaté středoškoláky chceme členit obdobně, ovšem otázky budou samozřejmě jiné. Testy pro 4. resp. 5. třídy ZŠ jsou dva: Čtení a práce s informacemi a Širší základ vzdělání (včetně matematiky). Jejich podoba i způsob odpovídání jsou přizpůsobeny věku dětí.

Jaké jsou názory ředitelů na testy?

Ohlas je většinou velmi příznivý. Ředitelé pokládají testy za přiměřeně obtížené, všechny jsou velmi blízké jejich pojetí základního vzdělání. Zajímavá je reakce na test z češtiny, který jsme zaměřili tak, jak je dnes v zahraničí už pomalu běžné – důraz jsme kladli na komunikativní dovednosti a jejich předpoklady. Ukázalo se, že nás ještě čekají (nerozhodnutelné) spory o to, jaké vlastně mají být vzdělávací cíle výuky češtiny. Na některých školách test vyprovokoval názorový střet a podnětnou diskusi, kterou ředitelé většinou uvítali. Testy jsou pro ni dobrým podkladovým materiálem – abstraktních úvah už máme asi všichni dost. Ředitelů jsme se ptali i na jejich odhady úspěšnosti žáků. Jsou už o hodně střízlivější než před rokem u sondy ČŠI. Kdyby se opakovaně prokázalo, že některé naše představy o výsledcích vzdělávání jsou hodně přehnané, možná by základní školy časem ubraly na encyklopedické šíři a začaly zabírat více do hloubky. Jsem přesvědčen, že méně bude více.

Kolik škol se už KALIBROvalo?

Prvního kola se zúčastnily 393 školy. Rozesílali jsme testy pro zhruba 16 500 žáků. Do druhého kola a do doběhu prvního kola se nově přihlásilo asi 130 škol. Zájem je mnohem větší, než jsme čekali.

Máte už nějaké výsledky?

Výsledky prvního kola rozešleme účastníkům koncem dubna – jak jsme slíbili. Školy dostanou brožurku se souhrnnými průměry a dále výpis z počítače, který bude obsahovat výsledky jednotlivých žáků a průměry celé školy a jednotlivých tříd. O souhrnné výsledky se rádi podělíme i s vašimi čtenáři, protože věříme, že vyvolají podobný zájem učitelů i širší veřejnosti jako před rokem sonda ČŠI. O individuálních výsledcích škol a žáků však budeme mlčet jako hrob.

Ptala se Jana Hrubá
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