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Projekt Kalibro systematicky ověřuje výsledky vzdělávání
v českých základních školách od školního roku 1994/95

+ Stejná metodika, stejný formát úloh, stejné období školního roku

+ Relativně velké soubory dat (tisíce/desetitisíce žáků, stovky škol ročně)

+ Globální pokrytí ČR, celková účast cca 3 000 ZŠ, 4 miliony žáků/testů

+ Orientace na dovednosti a aplikaci znalostí v reálných situacích

+ Data z dotazníkových šetření (klima, komunikace, spokojenost,...)

— Dobrovolná účast škol, některé kategorie škol se účastní jen okrajově

— Primární zaměření testů na zpětnou vazbu škol, ne na výzkumné účely

Jaká data máme k dispozici o žácích ZŠ



  

Pravidelné testování a vysoká účast škol nám dovoluje opakovat
ve vybraných ročnících stejné testy za srovnatelných podmínek

+ Můžeme přesně srovnat výsledky testů/úloh na souboru stejných škol.

+ Můžeme volit časový interval ohlédnutí (obvykle 5, 10 nebo 20 let).

+ Můžeme dodatečně na úrovni jednotlivých škol zjišťovat příčiny změn.

+ Výsledky testování můžeme doplnit daty z dotazníkových šetření.

+ Ohlédnutí můžeme provádět tak, aby o nich zúčastněné školy nevěděly.

— Musíme se vyrovnat se změnou historického kontextu některých úloh.

— Harmonogram ohlédnutí nelze zcela podřídit výzkumným záměrům.

Princip evaluačních ohlédnutí



  

+ To, co jsme po žácích chtěli před 25 lety, dnes zvládají v souhrnu stejně.

+ Výjimkou je angličtina, kde se průběžně zlepšují ve všech typech úloh.

+ Žáci se zlepšují v komplexních úlohách, kde je potřeba zapojit různé
dovednosti a znalosti z několika různých oblastí a zkombinovat je.

+ Žáci se zlepšují v práci s daty (tabulky, grafy, informace z médií, ...).

— Žáci se mírně zhoršují v rutinních operacích a „čistých“ znalostech
 (provádění výpočtů, znalost vzorců, kategorií, slovní/větný rozbor, ...).

— Žáci chodí do školy stále méně rádi, více se tam nudí.

(Čím starší žáci jsou, tím jsou uvedené změny výraznější.)

Co můžeme na základě dat získaných v projektu
Kalibro říci o vývoji znalostí a dovedností žáků



  

• Ukazuje se, že i za mnohá zlepšení žáků ve „starých“ dovednostech,
testovaných už před dvaceti lety, není dávno zodpovědná (jen) škola.

• Například jejich zlepšení v angličtině určitě významně napomáhal 
a napomáhá internet, hraní her online a sledování nedabovaných filmů.

• Kromě těchto „starých“ znalostí a dovedností si však (často lépe než
my) osvojili mnoho nových: zejména práci s internetem a IT obecně, 
ale především s tím související nové myšlenkové koncepty a sociálně 
společenské jevy, které dříve neexistovaly (sociální sítě, youtubeři, ...).

• Zdá se, že dnešní škola hraje z pohledu žáků i reálně čím dál tím méně
významnou úlohu. Pokud to chce změnit, nemůže tuto novou „učební 
látku“ ignorovat. Jinak se děti budou učit to, co je pro ně důležité, jinde.

Jaké „nové“ znalosti a dovednosti si žáci osvojují?
A jakou úlohu v tom hraje škola?



  

• To, že žáci zvládají úlohy které jsme jim zadávali před čtvrt stoletím 
v zásadě stejně dobře/špatně, neznamená, že můžeme být spokojeni.

• Jednak proto, že absolutní úspěšnost v řadě principielně důležitých
úloh, byla tehdy a je i teď velmi nízká. Prostě se nám nedařilo a nedaří
naučit žáky pořádně to, co jsme chtěli, a co jsme považovali za důležité.

• Možná to ale tehdy ani dnes nebyly a nejsou ty „správné“ (potřebné,
užitečné, perspektivní, rozvíjející, …) znalosti a dovednosti. Jak je to 
třeba s jejich manuální zručností, schopností soustředit se, vytrvat?

• Žáci si rozhodně zaslouží pochvalu za to, že si kromě těchto „starých“
znalostí a dovedností osvojili a osvojují z vlastní vůle řadu nových.

• Ocenění si zaslouží i učitelé, kteří se (systému spíše navzdory) snažili a
snaží v rámci daných pravidel zohledňovat rychle se měnící svět kolem.

S čím můžeme být spokojeni, a s čím ne?



  

• Přestat lpět na tom, aby se žáci učili všechno to, co jsme po nich chtěli
před dvaceti, nebo dokonce před sto lety. Stejně se nám u velké části
z nich nikdy nepodařilo, aby se to skutečně naučili. A nedaří se to stále.

• Začít se vážně zabývat tím „novým učivem“, které si v dnešním světě
žáci vyhledávají sami, protože ho považují za důležité. Přiznejme si, že
při tom mohou mít často lepší odhad a výhled do budoucna než my. 

• Ale hlavně, i když se budou i oni často mýlit ve výběru látky, která stojí
za pozornost, udrží si spíše přirozenou touhu po poznání a vzdělávání.

• Napomáhat tomu, aby žákům připadala škola smysluplná, inspirující,
aby se tam nenudili, aby tam měli širokou nabídku aktivit a výzev.

• Ze „starého učiva“ se zaměřit na úplné minimum, které žáci dokáží
opravdu pochopit, osvojit si ho a přijmout jako smysluplné a užitečné.

Co bychom měli na základě těchto zjištění dělat?



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících I. st. ZŠ — 2007/2017 
(celkový přehled)

Vzorek zahrnoval cca 2 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 2007 i 2017



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících II. st. ZŠ — 1996/2016 
(celkový přehled)

Vzorek zahrnoval 3 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 1996 i 2016



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících ZŠ — 1996/2016 
Český jazyk (test byl založen na práci s krátkým textem z novin)

Vzorek zahrnoval 3 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 1996 i 2016

2016: 30,4 % 
1996: 35,6 % 

—5,2 % 

2016: 72,6 % 
1996: 72,6 % 

—0,0 % 

2016: 83,5 % 
1996: 76,2 % 

+7,3 % 



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících ZŠ — 1996/2016 
Český jazyk (použitý text)

Vzorek zahrnoval 3 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 1996 i 2016



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících ZŠ — 1996/2016 
Matematika

Vzorek zahrnoval 3 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 1996 i 2016

2016: 38,9 % 
1996: 43,8 % 

—4,9 % 

2016: 42,5 % 
1996: 42,6 % 

—0,1 % 

2016: 59,7 % 
1996: 52,6 % 

+7,1 % 



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících ZŠ — 1996/2016 
Matematika

Vzorek zahrnoval 3 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 1996 i 2016

2016: 68,5 % 
1996: 60,6 % 

+8,0 %



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících ZŠ — 1996/2016 
Anglický jazyk

Vzorek zahrnoval 3 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 1996 i 2016

2016: 56,2 % 
1996: 56,5 % 

—0,3 % 

2016: 82,7 % 
1996: 61,3 % 

+21,4 % 



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících ZŠ — 1996/2016 
Anglický jazyk (úlohy založené na krátkém textu; slovník povolen)

Vzorek zahrnoval 3 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 1996 i 2016

2016: 47,5 % 
1996: 29,5 % 

+18,0 % 

2016: 75,3 % 
1996: 54,5 % 

+20,8 % 



  

Evaluační ohlédnutí u žáků ukončujících ZŠ — 1996/2016 
Anglický jazyk (použitý text)

Vzorek zahrnoval 3 500 žáků ze 100 škol, kde testování proběhlo v letech 1996 i 2016


