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Odpovědi na otázku
‚Jak se studenti učí
formálně, neformálně
a informálně cizí
jazyk?‘

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Co je ePortfolio?
Zounek, Sudický (2012) používají termín
e-portfolio a definují jej jako „soubor
dokumentů a jiných objektů či výsledků
učení v elektronické podobě, který má
ukázat, čeho student dosáhl nebo co se
naučil“. V zahraničí se v současné době
klade důraz na poslední část definice
shrnuté v termínu „evidence“. V překladu
nejlépe odpovídá výraz doklad či svědectví
o procesech učení studenta a běžně užívaný
termín dokladové portfolio.
Základní ICT nástroj, který je v této práci
používán je systém Mahara ePortfolio,
který je standardně nabízen jako jeden ze
systémů obou univerzit.
Práce s digitálním portfoliem může v mnoha
oborech vzdělávání v dlouhodobém
hledisku přispět k vyšší zaměstnatelnosti
absolventů VŠ a také k prezentaci práce
samotné
vzdělávací
instituce.
V
krátkodobém hledisku lze nasazením
ePortfolia podporovat rozvoj dovedností
potřebných pro 21. století, jako jsou
sebereflexe, sebehodnocení, stanovování
cílů a dokládání procesů a výstupů učení
samotnými studenty, v neposlední řadě
přispívá práce s ePortfolii a s dalšími
elektronickými zdroji, které tvoří samotné
portfolio, k rozvoji ICT gramotnosti.
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Pozitivistický přístup
Doposud běžně využíváno ve výuce AJ na
Upa.
Pozitivistické portfolio, v našem kontextu
též nazývané „dokladové portfolio“, má za
poslání hodnocení výstupů učení, které jsou
definovány
z
vnějšku.
„Pozitivismus
předpokládá, že význam je neměnný napříč
uživateli, kontexty, i co do účelu … portfolio
tedy funguje jako nádoba, která obsahuje
příklady práce studentů a lze z ní usuzovat,
co a jak se studenti naučili.“ Paulson &
Paulson (1996)

ZÁVĚRY

Ve výzkumu je uplatňován tzv. konstrukční
výzkum výuky jazyka na VŠ. Byl proveden
pilotní výzkum na Jazykovém centru
Univerzity Pardubice, na němž participovali
3 vyučující odborného anglického jazyka a
48 studentů bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programů. Pilotní
studie proběhla v období jednoho semestru,
pro který byl cyklus navržen, od února 2016
do července 2016. Opakovaně pak v roce
2016/17.
Navržený model výuky

Konstruktivistický přístup
Nově aplikovaný přístup v rámci výzkumu.
Konstruktivistické portfolio, které lze také
nazvat
portfoliem
profesním.
Podle
metodiky pro učitele vydané NIDV (2015), se
jedná na rozdíl od pozitivistického pojetí
portfolia, o učební prostředí, ve kterém
studenti sami význam vytvářejí, jsou jeho
nositelem. Lze tedy předpokládat, že se
význam mění podle jeho tvůrců, v čase a
podle jeho účelu. Jak uvádějí Barrett (2005,
2007)
a
Paulson&Paulson
(1996),
představuje konstruktivistické portfolio
proces, záznam procesu učení a slouží
k posouzení pokroku v osobních výsledcích
při dosahování externě definovaných
obecných dovedností.
Autonomní učení
Holec (1981) definuje pojem autonomie
jako samostatné učení, během něhož jsou
fáze stanovování cílů učení, postup a
hodnocení učení v rukou samotných
studentů. V tomto duchu je podstata
autonomie naplňována i v tomto výzkumu.
Stanovování cílů
Z dosavadních výstupů výzkumu vyplývá, že
fáze stanovování a revize cílů je objektivně i
formou zpětné vazby hodnocena jako
nejobtížnější fáze celého výukového cyklu.
Vyžadovala tedy v rámci konstrukčního
výzkumu důkladnou facilitaci.
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Vstupní hodnocení pomocí
rozřazovacího testu

Závěrečné hodnocení,
zpětná vazba,
sebehodnocení

Sebehodnocení pomocí
škály can-do-statements
EJP, stanovení cílů

Sběr důkazů učení pro
ePortfolio (evidence)

Jazykový zkušební test FCE,
CAE
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u
nefilologických
studentů
VŠ
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byl
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formativní
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FCE, CAE)

Sebehodnocení
druhá fáze (revize
stanovených cílů)

Výstupy primární analýzy ePortfolií studentů
• Nejobtížnější a klíčová je fáze stanovování
cílů
• Korelace mezi stanovenými cíli,
jednotlivými jazykovými dovednostmi a
předloženými důkazy učení
• Zvýšený podíl autonomního učení, které
vyučující může sledovat
• Vysoká četnost různých převážně online
zdrojů učení v ePortfoliích studentů
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