ANOTACE KONZULTAČNÍCH SEMINÁŘŮ
1. Konzultační semináře pro zkoušející ústní zkoušky MZ – český jazyk a literatura
Seminář je určen pro certifikované hodnotitele-zkoušející ústní zkoušky společné části MZ (SČMZ).
Konzultační semináře k ústní zkoušce slouží k zodpovězení nevyjasněných otázek stávající metodiky,
případně k prohloubení informací o současném modelu ústní zkoušky. Semináře budou také tvořit
platformu pro otevření diskuse o ústní zkoušce z českého jazyka a literatury a jejích neuralgických
bodech.
Seminář bude zaměřen především na následující témata:
• souvislost ústní zkoušky s katalogy požadavků,
• problematika školního seznamu literárních děl a jeho tvorba,
• tvorba pracovního listu a její úskalí,
• pracovní list jako základní kámen zkoušky a základ reflexe čtenářské zkušenosti,
• struktura ústní zkoušky, způsoby vedení a hodnocení.
Cílová skupina: pouze certifikovaní hodnotitelé ČJL
Termíny konání: 16. 1.–15. 4. 2012
Časová dotace: 3 hodiny
2. Konzultační semináře pro zkoušející ústní zkoušky MZ – cizí jazyky
(angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština)
Seminář je určen pro certifikované hodnotitele-zkoušející ústní zkoušky společné části MZ, je však
zaměřen nikoli na hodnocení ústní zkoušky, nýbrž na průběh a vedení samotného zkoušení.
V první části semináře budou účastníci seznámeni s metodikou vedení zkoušení ústního projevu a
interakce. Cílem je ukázat případy vhodného i nevhodného vedení zkoušení, upozornit zkoušející a
přísedící na problémy, se kterými se oba mohou při zkoušení setkat, a pokusit se ukázat, jak by měla
být zkouška vedena, aby byla dodržena struktura zkoušky, aby žák zvládl stres, měl dostatek prostoru
k vyjádření a odvedl co nejlepší výkon tak, aby nedocházelo k poškození žáka nevhodným vedením
zkoušení. Ve druhé části semináře si pak účastníci budou moci vyzkoušet vedení ústní zkoušky sami
mezi sebou i ve spolupráci s lektorem. Při nácviku bude zohledněno i to, že zkoušející musí nejen
zkoušet, ale zároveň také hodnotit.
Cílová skupina: pouze certifikovaní hodnotitelé cizích jazyků
Termíny konání: 16. 1.–15. 4. 2012
Časová dotace: 3 hodiny
Poznámka: Pro zkoušející ústní zkoušky MZ bude jako metodická podpora vytvořeno instruktážní
DVD s nahrávkami ústní zkoušky a s popisem jednotlivých nahrávek (upozornění, jakých chyb se
zkoušející dopouští apod.). DVD obdrží všechny školy do konce ledna 2012 a účastníci seminářů
budou s tímto DVD seznámeni.

3. Ve světle výsledků maturitní zkoušky 2011 – český jazyk a literatura
Účastníkům konzultačních seminářů se dostane poučení o základních principech konstrukce
maturitních didaktických testů a jejich ukotvenosti v rámci komplexní zkoušky včetně
opodstatněnosti zastoupení různých typů úloh v testech. Poznatky a zkušenosti získané v rámci
konzultačních seminářů pak mají vyučujícím pomoci při hledání cest k efektivnější přípravě žáků na
maturitní zkoušku.
Důležitou součástí semináře je práce s neadresnými výsledky žáků při řešení didaktického testu v
rámci maturitní zkoušky. Účastníci semináře rovněž získají základní povědomí o psychometrických
charakteristikách testu včetně položkové analýzy vybraných úloh tak, aby porozuměli základním
statistickým údajům o testu, a aby tedy dokázali správně interpretovat výsledky žáků a zároveň
porozuměli zpětné vazbě, kterou dostávají prostřednictvím úspěšnosti/neúspěšnosti žáků u maturitní
zkoušky. Podstatným výstupem konzultačních seminářů je dovednost vyučujících porozumět údajům
obsaženým ve zprávách pro školy a schopnost tyto výsledky interpretovat.
Cílová skupina: všichni vyučující českého jazyka a literatury
Termíny konání: únor–duben 2012
Časová dotace: 3 hodiny
4. Ve světle výsledků maturitní zkoušky 2011 – matematika
Účastníkům konzultačních seminářů se dostane poučení o základních principech konstrukce
maturitních didaktických testů a opodstatněnosti zastoupení různých typů úloh v testech. Učitelé
získají podrobnější informaci o souhrnných výsledcích maturitní zkoušky z matematiky ve společné
části. Prostřednictvím vybraných parametrů matematických úloh maturitních testů mohou
vysledovat některé typické nedostatky žáků. Poučné bude také porovnání výsledků v M s výsledky
v ostatních povinných maturitních předmětech. Učitelé budou seznámeni i s některými dalšími
projekty CZVV, které souvisí s výukou matematiky. Poznatky a zkušenosti získané v rámci
konzultačních seminářů pak mají vyučujícím pomoci při hledání cest k efektivnější přípravě žáků na
maturitní zkoušku.
Důležitou součástí semináře je práce s neadresnými výsledky žáků při řešení didaktického testu v
rámci maturitní zkoušky. Účastníci semináře rovněž získají základní povědomí o psychometrických
charakteristikách testu včetně položkové analýzy vybraných úloh tak, aby porozuměli základním
statistickým údajům o testu, a aby tedy dokázali správně interpretovat výsledky žáků a zároveň
porozuměli zpětné vazbě, kterou dostávají prostřednictvím úspěšnosti/neúspěšnosti žáků u maturitní
zkoušky. Podstatným výstupem konzultačních seminářů je dovednost vyučujících porozumět údajům
obsaženým ve zprávách pro školy a schopnost tyto výsledky interpretovat.
V průběhu semináře budou mít učitelé dostatečný prostor k diskuzi.
Cílová skupina: všichni vyučující matematiky
Termíny konání: únor 2012
Časová dotace: 3 hodiny

