ZNÁMKOVAT – ANO, ČI NE?

Tuto otázku si v současností nepochybné klade nejen mnoho učitelů, ale i rodičů, neboť – společně – získali prostor pro vlastní rozhodování v otázce klasifikace známkami na vysvědčeni prvních dvou tříd, případně později i některých dalších předmětů. Jak se orientovat v podmínkách, kdy se nezřídka v dané otázce formulují protikladná stanoviska, která přinášejí závažné argumenty?

Otázka známek je pouze jedním aspektem hodnocení, které je nedílnou součástí celistvého pedagogického procesu. Jeho pojetí a principy, na nichž je tento proces založen, hrají zásadní roli v pohledu na hodnoceni a konec konců i na roli známky.

Významné pedagogické inovační proudy a zkušenosti z jejich realizace vymezuji známkám mnohem menší roli než je tradičně obvyklé, případně v nejnižších třídách klasifikaci známkami opouštějí. Jde vesměs o pedagogické koncepce, které přes různost jednotlivých pedagogických a didaktických stanovisek obhajují nutnost humanizace školy. Hledají nové vztahy mezi učitelem a žákem a zdůrazňují význam porozumění pro osobnost dítěte. Chtějí školu zbavit strachu a stresových situací. Vyžadují prostor pro uplatnění individuality dítěte a jeho tvořivé aktivity. Akceptují obohacování prožitků a individuálních zkušeností žáků, vyplývajících z jejich vlastní činnosti, význam pozitivní motivace, potřebu seberozvoje.

Pedagogický smysl požadovaných změn ve vyučování spočívá ve snaze podporovat optimální rozvoj osobnosti každého dítěte, otevřít možnosti jeho individuálnímu sebevyjádření a seberealizaci. Např. koncepce tzv. otevřeného vyučování klade důraz na činnosti, které si žák sám volí, na různé druhy samostatných prací. Zároveň jako nedílný aspekt zdůrazňuje prvky odpovědnosti za jejich výsledky. Od prvních kroků je pěstována sebekontrola a sebehodnocení. Řešení problémů a projektové vyučování předpokládá i aktivní účast při zhodnocování výsledků vlastní práce. Jsou-li žáci ve třídách, pracujících v duchu Freinetovy pedagogiky, včleňováni do plánování vlastní práce, jestliže spoluurčují, jaká témata zpracovávat, jaké pokusy provedou, jsou také zcela přirozeně spoluúčastni při kritickém zhodnocování výsledků této činnosti. Činnostně orientované vyučování umožňuje při společném hodnocení učitele i žáků vyřešených problémů nebo vyrobených produktů zjišťovat přírůstek učení jednotlivých žáků. Předpokládá se, že se žáci učí nejenom prostřednictvím frontálního vyučování, individuální nebo skupinové činnosti, ale i prostřednictvím hry, uměleckých aktivit, řešením hádanek i komplexních projektů aj. Ve všech těchto nových souvislostech je překonávána dominantní forma tradičního zkoušení i princip výkonu, jak jej běžně chápe škola, pracující tradičním způsobem. Klasifikace a známkování se necítí jako primárně významné, ustupuje do pozadí a zvláště v nejnižších třídách se obvykle odstraňuje a na vysvědčení neužívá. Nastupují jiné formy slovního hodnocení. Základem hodnocení se stává především pokrok dítěte vůči sobě samému.

Učitel, který se rozhoduje, zda klasifikovat nebo neklasifikovat známkami, by proto měl především uvažovat o tom, v čem a jak změní styl své práce s žáky, v čem bude spočívat nový systém hodnocení, jaké podmínky bude vytvářet pro navozování kladné motivace a kultivaci vnitřně odpovědných postojů žáků k vlastní činnosti, jak hodnocení učitele bude spojovat s potřebou a dovedností sebehodnocení žáků. Schopnost učitele vysvětlit rodičům, v čem, jak a proč se bude postupovat jinak, než oni sami znají ze svých školních zkušeností, jaký to má smysl, je nezbytnou součástí přeměn vnitřní práce školy i způsobů jejího hodnocení.

Přetváření postupů k formám hodnocení i roli známky budou podporovat i změny v koncepci obsahu vzdělávaní.

Pokud by se nezměnil systém práce učitele, zůstalo by rozhodnutí neznámkovat izolovaným nápadem, vnějším nesystémovým projevem spíše administrativního rázu. Opatření, které si nevytvoří své vnitřní předpoklady, hrozí, že se mine očekávaným účinkem.

Dosavadní výklad však nechce vzbudil dojem, že hodnocení známkami je vždy pedagogicky nežádoucí. Položme si spíše otázku, proč hodnocení známkami je tak často provázeno řadou negativních projevů. Z hodnocení známkami nemusí totiž vyplývat strach a stresy. Vyplývají především ze způsobu, jak se jích používá, a ze systému, v němž jsou začleněny. Bývají i zneužívány jako nátlak, forma zajišťování kázně a pořádku či dokonce jako prostředek trestu.

Negativně působí i jakási známkovací mánie, která se v našich školách zahnízdila od nejnižších tříd. Klasifikovat známkami každý řádek, každý drobný projev žáka působí zvláště negativně především na slabší žáky, Představme si dospělého, kdyby se hodnotil každý krok jeho činnosti. Z takové psychické situace by se prosté vymkl, ale dítě nemůže utéci. Podobně shromažďování známek v jednotlivých předmětech ve vyšších třídách základní školy není dáno často pouze skutečnou pedagogickou potřebou, ale plní funkci jakéhosi obranného mechanismu v případných diskusích s rodiči nebo vedením školy. Jestliže se známkování užívá pedagogicky nepřiměřeně, je zdrojem demotivace a demobilizace žáků, jestliže jsou zkoušky používány k zastrašování, dokazování nemohoucnosti zkoušeného, k deptání jeho sebevědomí, nutno je nepochybné odmítnout.

Ale to neznamená vést boj proti zkoušení a známkám nevěcně, až k popírání funkce školních zkoušek vůbec. Je spíše třeba konkrétně rozebrat, v čem mohou mít legitimní funkci v procesech učení a v osobnostním vývoji mladého člověka a v čem spočívá jejich deformace. Je také nepochybně zdůvodněné činit věkové rozlišení v otázce způsobů hodnocení žáků.

Každodenní životní praxe potvrzuje, že dítě i mladý člověk má potřebu ověřovat si, co již umí, hodnotit úroveň vlastních výkonů. I ve hře vidíme, jak se děti samy hodnotí jak ve vztahu k určité normě, tak ve vztahu k dřívějšímu vlastnímu výkonu nebo ve srovnáni s druhými. Poznatky pedagogické psychologie poskytují učiteli cenné poučení o způsobu hodnocení, významu kladného hodnocení pro vývoj osobnosti žáka. Vysvětlují, že pomáhat žákům k realistickému sebehodnocení a sebepoznání je důležitým prvkem vývoje a výchovy žáka.

Každé zkoušení má nejenom věcné, ale i lidské problémy, které musí učitele zajímat. To znamená např. klást si otázku, jak zkoušení vnímají jednotliví žáci, jak ovlivňuje jejich postoj k látce, k učení, k sobě samému. Učitel může pomáhat žákům chápat smysl zkoušení, správně se na ně připravovat. Jestliže si učitel uvědomí, že proces zkoušení ovlivňuje utváření sebevědomí žáků, že selhání někteří žáci těžce prožívají, snáze najde prostředky individuálního přístupu v této oblasti. 

Vyjadřování výkonu ve známkách znamená kvantifikaci a měření výkonů, které samo o sobě není špatné. Špatné je, když se s nim nevhodně zachází či když se od něho očekává něco, co nemůže vyjádřit. Proto úkolem učitele je také učit žáky (i rodiče) dívat se správně na známky. Je důležité, aby učitel doprovázel známky slovním hodnocením, což mu mimo jiné umožní připojovat, zvláště u mladších žáků, určité povzbuzující poznámky, postihoval komplexněji žákův výkon, či doplnit ho citlivou kritikou. Učitel může také pomoci žákům, aby své vlastní sebehodnocení neutvářeli pouze ve vztahu ke známkám. Je důležité vést rodiče k tomu, aby se ptali především „co jste se dnes ve škole naučili, co ses dnes ve škole naučil" a nikoliv především „jakou známku jsi dostal".

Celkově se tedy ukazuje, že není zdůvodněno klást proti sobě stanoviska: známkovat-neznámkovat. Každý z obou systémů má své klady a svá omezení. Není systém, který by byl uspokojivý, když ho slepě používáme. Měli bychom se proto ptát sami sebe, zda víme, co vše míníme tím, když se rozhodujeme klasifikovat, nebo naopak neklasifikovat.

Prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc.
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