PEDAGOGICKÁ EVALUACE V PODMÍNKÁCH SOUCASNÉ CESKĚ ŠKOLY

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI
INFORMACÍ O PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

Stanislava Brožová
ústav pro informace ve vzdělávání Praha

Ve svých referátech na minulých konferencích České asociace
pedagogického výzkumu jsem se zaměřovala na spolupráci v oblasti informací
o pedagogickém výzkumu organizované Radou Evropy. Doba ale pokročila a
česká republika se začala zapojovat i do dalších mezinárodních aktivit.
Rozšířila se i spolupráce v oblasti vzdělávání a následně i v informacích o
něm, proto Vás ve svém příspěvku seznámím nejprve s posledním vývojem
spolupráce s Radou Evropy a poté se spoluprací s Evropskou unií a Organizací
pro hÓspodářskou spolupráci a rozvoj, to vše s odkazem na pedagogický
výzkum.
EUDISED (Rada Evropy)
Budování mezinárodní informační sítě pro pedagogický výzkum známé
jako EUDISED nadále pokračuje, a to i přes potíže, které Rada Evropy měla s
jejím zajištěním. Správně bylo její řízení převedeno ze Školského výboru pod
Výbor pro vysoké školství a výzkum, který má pro ni větší prostředky a
projevuje jí větší podporu. Od února letošního roku je databáze, která
spol uprací národních agentur EUDISED vzniká a která má název EUDI,
dostupnější než dříve, kdy s ní bylo možno pracovat pouze na komerčním
základě prostřednictvím satelitu. Tato databáze je totiž vystavována
zpracovatelskou organizací, jíž je Biblioteca di Documentazione Pedagogica
počítačové
síti
Internet
na
adrese:
ve
Florencii,
na
http:/llinux.bdp.fi.iUbanche.html. Je provozována v angličtině, vyhledávat je v
ní možno pomocí deskr i ptorů Evropského pedagogického tezauru, jmen
řešitelů projektů i slov z textu. Národní příspěvky do databáze jsou zasílané již
na d i sketě jako soubory dat.
Naše příspěvky do té"to mezinárodní databáze vycházejí z informací o
grantech udělova ných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR O
jiných výzkumech získáváme informace velmi obtížně. Z těchto příspěvků
vzniká tedy i národní databáze, která je dostupná ve Státní pedagogické
knihovně Komenského v Mikulandské ul.5 v Praze 1.
V současné době jsme získali inovovaný program a v dohledné době
obdržíme také všechna data, takže mezinárodní databáze EUDI bude dostupná
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také přímo v nas1 v instituci. Tištěným výstupem je ročenka EUDISED
European Educational Research Yearbook. Nové vydání vyjde na konci
letošního roku.
Součástí aktivit Rady Evropy je také péče o rozvoj Evropského
pedagogického tezauru. Protože naše republika byla první z bývalých
socialistických zemi, která Evropský pedagogický tezaurus převedla do češtiny
a na jehož základě zpracovala tezaurus národnf, zúčastňujeme se také práce
v jeho řídíci skupině. Poslední zasedání v listopadu loňského roku se konalo v
Praze a organizoval je náš ústav. Letošní zasedání proběhne v listopadu v
Budapešti. V tomto roce Rada Evropy začala vydávat periodikum EUDISED
News, které má vycházet 3 x ročně a má informovat o dění v národních
agenturách.

EURYDICE (Evropská unie)

V rámci programu Evropské unie Socrates se Česká republika zapojila
do informační sítě s názvem EURYDICE. Úkolem této sítě je zlepšovat výměnu
informaci o školských systémech a vzdělávací politice v jednotlivých členských
a přidružených zemích Evropské unie.
Historie této sitě začala v únoru v roce 1976, kdy Rada Evropských
a ministři školství členských zemí společně přijali akční program
o spolupráci v oblasti školství a o výměně informací. Informační síť začala
fungovat v roce 1980.
společenství

Každý členský stát v souladu se svými vlastními vzdělávacími
strukturami ustavil nejméně jedno národní oddělení EURYDICE. Dnes existuje
22 národních oddělení, která pracují většinou při ministerstvech školství. Nově
vznikají oddělení v Bulharsku, v České republice, Maďarsku, Polsku a
Rumunsku. Komise Evropských společenství založila Evropské oddělení
EURYDICE (EURYDICE European Unit), které sídlí v Bruselu a koordinuje sběr
a výměnu informací, vydávání publikaci a poskytování služeb. Výsledkem
spolupráce jednotlivých oddělení je budování databáze informací o
vzdělávacích systémech EURYDOS a vydávání srovnávacích publikaci o
různých otázkách vzdělávání v členských státech Evropské unie.
Databáze EURYDOS je těsně před dokončením, letos probíhá její
Databáze má sloužit především řídící sféře, ale uvažuje se též o
jejím vydání na CD-ROM i vystavení na Internetu. Tato databáze rovněž
používá Evropský pedagogický tezaurus. Základním tištěným materiálem je
publikace .Structures of the Education and lnitial Training Systems in the
European Union", kterou také najdete na lnt~rnetu na adrese:
http://www.cec.lu.en/comm/dg22/eurydice.html.
ověřování.

Dalším materiálem je významná ročenka "Key Data on Education in the
European Union 1995", která bude na Internetu vystavena rovněž. Oba tyto
materiály budou přeloženy do češtiny. Do češtiny byla již přeložena publikace
Předškolní výchova a primární vzdělávání v zemích Evropské unie.
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české oddělení EURYDICE bylo ustaveno letos v dubnu a naším prvním

úkolem bude
pro databázi.

připravit příspěvek

do obou

zmíněných

publikací a národní zprávu

V programu Socrates, do kterého informační síť patří, se objevil
požadavek více využívat výsledků pedagogického výzkumu a informací o nich.
Nebylo však zcela vyjasněno, jakým způsobem by se měl realizovat. Na
jednání zástupců jednotlivých zemích, které proběhlo letos na začátku června a
jehož jsme se již poprvé zúčastnili i my, byl zamítnut návrh budovat paralelní
databázi k databázi pedagogického výzkumu EUDI a bylo necháno na
rozhodnutí národních oddělení EURYDICE, do které části národní zprávy
informace o významných pedagogických výzkumech zařadí.
INES (OECD)
Od letošního ledna se česká republika stala členem Organizace pro
spolupráci a rozvoj. K účasti na některých jejích činnostech v
oblasti školství jsme byli vyzváni již dříve, a to v roce 1992. Konkrétně se jedná
o spolupráci v projektu Ukazatele vzdělávacích systémů - INES (lndicators of
Education Systems). Tento projekt se snaží připravit takové ukazatele, které by
poskytovaly nejen čistě kvantifikativní statistickou informaci, ale také informaci
vypovídající o kvalitě. Výsledky srovnání sledovaných ukazatelů představuje
publikace Education at a Glance (Stručný pohled na školství), která vyšla
poprvé v roce 1991. V posledním loňském vydání se poprvé také objevuji data
o pedagogickém výzkumu, a to konkrétně o počtu pracovníků zabývajících se
výzkumem v oblasti vzdělávání a o výdajích na tento výzkum v jednotlivých
členských zemích, které údaje dodaly. Údaje za Českou republiku při přípravě
tohoto vydání na nás OECD nepožadovala. Toto vydání vyjde na podzim v
českém překladu doplněné o chybějící českou realitu. Uvažuje se také o
překladu jiné publikace vydané OECD:
hospodářskou

Educational Research and Development. Trends, lssues and Challenges.
[Pedagogický výzkum a rozvoj. Trendy, východiska a úkoly.] Paris,
OECD/CER! 1995. 180 s.
ISBN 92-64-14553-2.
Tato publikace obsahuje zprávu z první fáze práce Střediska pro pedagogický
výzkum a inovaci (CERI) o pedagogickém výzkumu a uvádí možnosti, jak
zlepšit mezinárodní spolupráci v této oblasti.
O mezinárodní spolupráci v oblasti školství nejen informací o

něm

se

můžete pravidelně každý měsíc dočíst v časopisu Školství v Evropě, který je
přílohou Učitelských

novin.

Další publikace k problematice pedagogického výzkumu vydané ve
Educatíonal Research ín Europe. Ed. by James Calderhead.
Philadelphia, Adelaide 1994. BERA Dialogues 9.

světě :

Clevedor,

Review of Government-Funded Educational Research and Development in
Europe. Report to the European Commission. Sheila M.Stone, Fiona Johnson,
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... National F oundation for Educational Research 1994. The Mere, Upton Park,
Slough, Berkshire, SL 1 5DQ. tel.: 01753 574123
Final Report of the lnternational Meeting on Educational Reform and
Educational Research: New Challenges in Linking Research, lnformation
and Decision-Making, 4-14 September 1995, NIER, Tokyo, Japan. Geneva,
lnternational Bureau of Education (IBE) and National Institute for Educational
Research of Japan (N I ER) 1995. 131 s.
Confronting Future Challenges: Educational lnformation, Research and
Decision-making. Fernando Reimers, Noel McGinn, Kate Wild. Geneva,
lnternational Bureau of Education 1995. 185 s.
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