Co nabízí projekt Cesta ke kvalitě odborníkům?
Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE
– Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (CZ.1.07/4.1.00/
06.0014). Projekt partnersky realizují Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Národní
institut pro další vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky. Je zaměřený na všestrannou podporu škol
v oblasti vlastního hodnocení. Cílovými skupinami projektu jsou: MŠ speciální, ZŠ,
SŠ, základní umělecké školy, konzervatoře a jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky.
Přesto projekt vytváří výstupy využitelné i odbornou pedagogickou komunitou.
Mezi nimi jsou např. následující:
•
•

•
•

•

Dílčí výzkumné zprávy o realizaci autoevaluace v českých školách.
Výzkumy byly realizovány metodami dotazníků, rozhovorů, anket a obsahových analýz dokumentů.
Třicítka standardizovaných evaluačních nástrojů. Mezi autory jsou naši
přední odborníci pedagogického a psychologického výzkumu. Každý z nástrojů bude opatřen uživatelským manuálem. Ačkoliv vzniklé (či adaptované a ověřené) nástroje byly primárně vytvořeny pro podporu autoevaluace
škol, mohou některé sloužit i k výzkumným účelům. Výzkumníkům, doktorandům, diplomantům apod. se tak dostávají do rukou nástroje, jež mohou
využít v rámci svých výzkumných projektů. Pro badatele zkoumající příběhy jednotlivých škol jistě není bez zajímavosti, že školy samy mohou mít
k dispozici data o sobě získaná některým z těchto nástrojů.
Více než 20 strukturovaných a elektronicky přístupných příkladů realizace
praxe autoevaluace v českých školách. Tyto příklady byly sepsány pod odborným vedením PhDr. Jany Vašťatkové, Ph.D.
Elektronický výkladový slovník týkající se oblastí pojetí kvality a jejího
hodnocení v oblasti vzdělávání a školství. Slovník vznikl v autorském kolektivu pod vedením prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., a je k dispozici na:
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/.
Celkem 6 bulletinů Na cestě ke kvalitě a několik publikací. Všechny výstupy projektu budou na webových stránkách i na DVD, které bude k dispozici na konci projektu v dubnu 2012 a bude taktéž zasláno do všech škol
v ČR.

Odkaz na všechny výstupy včetně podrobnějších informací o projektu lze nalézt na adrese:
www.nuov.cz/ae.

