ŠVP JAKO PŘÍLEŽITOST PRO UČITELE


10. Hodnocení

,,Ve vzdělávání platí, stejně jako jinde, že nejobtížněji měřitelné věci bývají těmi nejdůležitějšími.“
(J. Petty)

ŠVP dává učitelům příležitost zamyslet se nad způsobem hodnocení a ledacos změnit. V mnohých sborovnách probíhá diskuse o tom, co, kdy a jak hodnotit. Všichni víme, že jen s klasifikací, tj. známkami, už nevystačíme. 

Co říká RVP ZV:

Cíle základního vzdělávání:
umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
Smyslem a cílem vzdělání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.


Hodnocení klíčových kompetencí

Z výše uvedeného je patrné, že hodnocení klíčových kompetencí se nemůžeme vyhnout. V hodnocení žáků tedy posuzovat pokrok a dosaženou úroveň klíčových kompetencí, v hodnocení učitelů způsob práce, který umožňuje rozvíjení těchto kompetencí u žáků a v hodnocení škol činnost v souladu s platnými předpisy, směřující k naplňování požadovaných cílů vzdělávání.

Je pravdou, že tomu, co nehodnotíme, máme tendenci přikládat menší význam. Navíc k tomu, co nepovažujeme za důležité, přistupujeme nesystematicky.

Ponechme nyní stranou diskusi o tom, zda klasifikaci nebo slovní hodnocení. Tradice známek je u nás silná, ale cítíme, že už nestačí. Že známky (pokud se jich nedokážeme vzdát) je potřeba doplnit nějakou formou slovního hodnocení. 

Jak ale rozvoj a úroveň klíčových kompetencí hodnotit? V první řadě je potřeba kompetence tzv. rozklíčovat. Tedy ujasnit si a popsat, co žák dělá, co zvládá, jak se projevuje, jestliže dosahuje požadované úrovně rozvoje klíčové kompetence, a na jakých činnostech to budeme zjišťovat. Vznikne nám tak nástroj k hodnocení. Čím konkrétnější budeme, tím lépe se nám bude hodnotit. Užitečným pomocníkem v začátcích může být třeba příručka Klíčové kompetence v základním vzdělávání vydaná Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Vhodné je vytvořit si popis dané úrovně zvládnutí (viz níže Kritéria hodnocení – Z. Bělecký).

Hodnocení žáků je jednou z kapitol ŠVP. Školy zde nemusí uvádět rozpracované klíčové kompetence a jejich úrovně. Rozklíčování je ale nutné pro hodnocení žáků a pro posouzení efektivnosti zvolených postupů. Jinak hrozí nebezpečí, že budeme nadále hodnotit jen úroveň zvládnutí učiva. Tato práce a zodpovědnost je ponechána na školách a jednotlivých učitelích, ale je právě jednou z nejdůležitějších. Je na každé škole, jaké způsoby hodnocení si učitelé domluví a budou uplatňovat. 


Dílčí hodnocení používané učitelem může vypadat třeba takto: 

2. třída                                                                                          Datum:           Jméno:      

vždy
často
občas
nikdy
komentář
připraví si, co potřebuje
   




zahájí práci včas





samostatně pracuje na zadaném úkolu





rozvrhne si čas na práci





vyhledá potřebné informace v textu





v případě potřeby se nebojí zeptat





organizuje práci ve skupině tak, aby směřovala k cíli





spolupracuje s ostatními ve skupině





popíše, co pozoruje





ve skupině se podílí na experimentu





jednoduše popíše, jak pracoval na daném úkolu







Sebehodnocení žáků

Významnou roli v procesu učení a rozvíjení klíčových kompetencí má sebehodnocení žáků. Je dobré zařazovat ho co nejčastěji, volit různé formy (ústní nebo písemnou, individuální nebo skupinovou) a způsoby (tabulky, dokončování vět, vlastní vyjádření k daným otázkám, porovnání vlastní práce s předem danými kritérii hodnocení). Někdy se objevuje v týdenních plánech, na závěr kooperativní práce nebo projektu, v hodnotícím kruhu, ale její místo je v kterékoliv fázi učení. Se sebehodnocením lze pracovat i při individuálních konzultacích. 


Ukázka dotazníku pro sebehodnocení žáků, používaného s obměnami několikrát za rok:

Datum:                                                                                                       Jméno:

                                          Zamyšlení nad sebou
 1.
Dělám všechnu zadanou práci.

 2.
Snažím se, aby moje práce byla co nejlepší.

 3.
Když potřebuji, požádám o pomoc.

 4.
Při práci ve skupině vždy spolupracuji.

 5.
Při práci ve skupině se dělím a střídám s ostatními.

 6.
Pomáhám druhým, požádají-li o pomoc.

 7.
Naslouchám názorům druhých.

 8.
Nikoho neponižuji.

 9.
Udržuji pořádek ve svých věcech.


Do prázdného políčka žáci dělají ,,usměváčky“, ,,rovnou pusinku“, ,,mračouna“ podle vlastního uvážení. V první třídě jsem zpočátku výroky dětem četla a použila u jednotlivých řádků místo číslic obrázky, usnadnilo jim to orientaci.


Kritéria hodnocení

Hodnocení a sebehodnocení by mělo být především systematické a uskutečňované podle jasně daných kritérií, vytvořených na základě očekávaných výstupů. Žákům velmi pomůže, jestliže jim učitel dá jasně a srozumitelně na vědomí, co se od nich očekává, co se bude hodnotit a jak vypadá dobře odvedená práce. Doporučuje se, aby se žáci na formulování kritérií sami podíleli.

Příklad: kritéria prezentace skupiny (vyvěšená ve třídě):
	srozumitelný, výstižný, přiměřeně hlasitý projev

uvedení podstatných informací
vzbuzení a udržení zájmu posluchačů 
délka prezentace 5–7 min
na prezentaci se podílejí všichni členové skupiny
Kritérii hodnocení se zabývá např. Zdeněk Bělecký (http://www.belecky.czechian.net/), jehož rozsáhlý seriál vycházel v Učitelských listech v loňském roce. 


Hodnocení a sebehodnocení učitelů

Také učitelé potřebují hodnotit svoji práci. Hospitace a vzájemné návštěvy učitelů v hodinách jsou celkem běžné, doporučuje se ale i videotrénink. Na PAUfestu měli účastníci dílny vedené Ing. Vítem Beranem možnost provést rozbor hodiny zaznamenané na videu podle hospitačního archu (ZŠ Kunratice) a vyplnit si dotazník sebehodnocení učitele (autor Mgr. Zdeněk Bělecký) zaměřený na klíčové kompetence učitele. To vše pomáhá učitelům uvědomit si klady, ale i rezervy ve své práci a stanovit si konkrétní kroky ke zlepšení.

Program Step by Step (Začít spolu) používá mezinárodní ISSA standardy kvality pedagogické práce. Přehledné tabulky k hodnocení umožňují posuzování základních znalostí, dovedností, postojů a strategií učitelů, kteří se řídí filosofií programů orientovaných na dítě na 1. stupni ZŠ (www.sbscr.cz – Celoroční aktivity – Proces měření kvality pedagogické práce). 


Několik slov na závěr seriálu

Školní vzdělávací program je příležitostí pro toho, kdo ji v něm chce najít. Pro toho, kdo usiluje o to, aby učení bylo smysluplné pro žáky i pro učitele a přinášelo oběma stranám radost. Dává příležitost k profesnímu rozvoji učitelů a zvyšování kvality jednotlivých škol. Nejde ani tak o ten papírový ŠVP, který nám dal tolik práce, ale hlavně o to, co se ve školách bude skutečně odehrávat. 


Učitelské listy 2007/2008, č. 10, str. 10–11














