Oldřich Suchoradský: Otazníky kolem PAU

Přátelé angažovaného učení se sjeli do Kroměříže, aby se vzájemně podpořili ve svých snahách po nových přístupech k učení, ve vztazích k žákům, rodičům, sobě navzájem. Navázalo se na předchozí podobná setkání svojí bezprostředností, volností názorů vyjadřovaných v referátech v plénu a v diskusích v užších sekcích, ale i v neformálních debatách, které začaly hodinou příjezdu a končily rozloučením účastníků. Přes očekávanou atmosféru navodilo setkání v myslích účastníků nemálo otazníků, směřujících k jedné kardinální otázce: Kam kráčíš, PAU?

Nosným tématem setkání byly otázky hodnocení žáků. Škoda, že se takto široce pojaté téma, díky úvodním referátům předneseným na společném shromáždění, které zněly na jedné tónině či dokonce na jedné struně, scvrklo na otázky klasifikace, lépe řečeno kontroverzi známkování proti slovnímu hodnocení. Jak je v dobách rychlých změn běžné, správné a použitelné je jen to nově přicházející – tedy slovní hodnocení. To podpořily jednoznačně zmíněné úvodní referáty a moc na tom nezměnila ani diskuse v užších skupinách. Ovlivnily závěry alespoň v tom, že slovní hodnocení je na místě a pro žáky přínosné na nižším stupni základní školy, ve speciálních školách, na vyšším stupni a na středních školách v předmětech výchovného charakteru. Přiznaly, že slovní hodnocení potřebuje nejen nadšeného, ale často osamělého učitele, který svými postoji často bojuje sám proti nezájmu a nevůli vedení školy, svých kolegů, ale mnohdy i samotných žáků a jejich rodičů. Daleko méně často bylo zdůrazněno, že slovní způsob hodnocení je pro učitele podstatně náročnější, ale i zodpovědnější a nemusí vyhovovat stupni vývoje žáka, ani schopnostem učitele.

Nebylo řečeno dost důrazně, že slovní hodnocení je často jen přesunutím nároků číselného hodnocení do jiné, často silně problematické formální roviny, kde si učitel hraje se slovíčky a hledá to pravé, vystihující co nejobjektivněji postavení žáka ve výuce. Nebylo řečeno, že v současné situaci našeho školství může tento způsob hodnocení přinést řadu problémů při přechodu žáka z jednoho typu školy na jiný, kde se progresivní metoda klasifikace nepoužívá. Konečně tato situace může nastat jen pouhým přestěhováním žáka a změnou školy stejného typu. Na obhajobu číselné klasifikace nebylo řečeno, že mnohým žákům a jejich rodičům zcela vyhovuje a dostačuje svou jednoznačností, srovnatelností a přehledností. Špatné známky sice mohou žáky méně úspěšné frustrovat, ale nebylo řečeno, že mnohé jiné motivují, pobízí, zcela jednoznačně usměrňují. A nemusí to být jen ti nejlepší, ale i průměrní a slabí. 

Zůstal dojem, že jediným a naprosto rozhodujícím problémem všech reformních snah současných učitelů je možnost neznámkovat, ale místo toho slovně hodnotit. Myslím si ale, že problém je někde docela jinde. Není podstatné, zda učitel známkuje čísly či slovně, ale jaký má přístup k žákům. Do jaké míry se mu daří žáky zaujmout pro svůj předmět, přivést je k aktivitě, samostatné práci, k uvědomělému učení a tím i k nejlepší přípravě pro život. V tomto jeho snažení je způsob klasifikace pouze dílčím problémem.

Obrátím-li situaci, pak vyslovím názor, že základním omylem učitelů hledajících nový vztah k žákům a ke škole je, když si myslí, že toho dosáhnou zrušením známkování a nahrazení této formy klasifikace slovním hodnocením. Je to stejný omyl, jakému podléhají někteří „reformní učitelé“, když vidí veškeré změny ve způsobu práce s žáky v tom, že přestaví učební stolky nebo dovolí dětem při vyučování sedět na zemi. Myslím si, že je na čase udělat si v těchto formálních přístupech ke změně života našich škol zcela jasno. A k tomu zmíněné setkání PAU v Kroměříži přispělo jen málo.

A tak se objevují otazníky o budoucnosti celého sdružení. Jak přejít od nadšení, ale s tím spojeného amatérismu k uvědomělé a soustavné práci na zlepšování klimatu našich škol, k prvkům profesionality v činnosti sdružení? Zda je touto cestou vytvoření stanov sdružení, jeho přeměna na občanské sdružení s řádnou registrací a vybíráním příspěvků, to je otázka! Je třeba přiznat, že materiály v tomto smyslu vedením PAU připravené mnohé účastníky zaskočily a jen málokterého potěšily. Ale asi je třeba smířit se s tím, že doba, kdy se pár nadšenců setkalo v Muzeu J. A. Komenského v Praze, aby si příjemně popovídalo o tom, co je těší i trápí, je pryč a že si hnutí musí klást vyšší cíle, pokud si chce mezi učiteli, před celou společností udržet své postavení a kredit. Kroměřížské setkání je proto pro celé hnutí rozhodující křižovatkou.

Obsah jednání, legislativní problematika naznačují, že rozhodování, kam se hnutí v příštích měsících a létech vydá, nebude lehké. Pokud budou v čele takové osobnosti, jako je Standa Červenka, Vlaďka Spilková, Markéta Dvořáková, Ondřej Hausenblas, Jan Lehar a další, pak se o svoji existenci nemusí obávat. Jsou to lidé s velkým vnitřním nábojem, schopní strhávat ostatní k následování svých, jistě pro učitele srozumitelných návodů. V tomto směru setkání v Kroměříži nezklamalo.
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