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Bilancující Topolánek chce spálit zlobu a pomluvy
Premiér Topolánek bilancoval sto dnů vlády od chvíle, kdy
získala důvěru. Ministerský předseda si své vládnutí... celý
článek

Českem se přežene závod milionářů Gumball 3000
Bylo to ferrari, maserati, nebo lamborghini?, mohou se v pátek
dohadovat čeští řidiči poté, co se kolem nich přeženou... celý
článek

Bémova expedice zažila první tragédii. Zahynul šerpa
Na Everestu přituhuje. Horolezecká expedice s Pavlem
Bémem, která se zřejmě právě teď pokouší nad hranicí 7000...
celý článek

Hokej ON-LINE: Slovensko versus Německo
Slovenští hokejisté hrají na mistrovství světa proti Německu.
Průběh zápasu můžete sledovat právě teď v podrobné... celý
článek

Přehled rubrik
Regiony

Praha
Středočeský
Ústecký
Liberecký
Plzeňský

Karlovarský
Jihočeský
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina

Moravskoslezský
Jihomoravský + Brno
Olomoucký
Zlínský

Kontakty

vytisknout e-mailem na mobil

Pardubický (Kraj Pardubický)

Gymnázia: nároky versus popularita
Z VAŠICH DOPISŮ

Určitě je dobře, že máme u nás bohatou nabídku středních škol a že mezi nimi
probíhá zdravá soutěž. V době klesající populační křivky však probíhá tvrdý boj
o žáky, který má svá úskalí. Snaha získat žáků co nejvíc, tedy zavděčit se
rodičům, prezentovat se jim jako přívětivá škola, je bohužel někdy v přímém
rozporu s náročností požadavků a s udržením kvality výuky.

Může se tedy stát, že škola, která nechce slevit ze svých kritérií kvality
vzdělávání, je paradoxně pro rodiče i žáky méně přitažlivá.

Nechci tvrdit, že přesně o tuto situaci se jedná v případě dvou konkurujících si
pardubických gymnázií.

Přesto bych si netroufala říci, že gymnázium v Mozartově ulici je jednoznačně
školou lepší. Co třeba podívat se na výsledky středoškolských soutěží. Není v
kraji další gymnázium, jehož studenti by obsazovali nejvyšší příčky v soutěžích a
olympiádách všech druhů a typů tak, jako je tomu u studentů z gymnázia
Dašická.

Ani počet zájemců o studium, citovaný v článku MF Dnes z 12. dubna, nemusí
být vždy kritériem kvality školy. V minulém roce byla situace v počtu
přihlášených přesně opačná a rodiče mohli pružně upřednostnit školu, kde byl
vloni menší zájem.

V poslední době je velmi moderní tvrdit, že je nutné odstranit ze škol takzvané
biflování. Že ho má nahradit práce s informacemi, jejich vyhledávání, umění vést
diskusi, komunikace. Místo učení faktům se má učit myslet. Trendy jsou to
nesporně správné, jen se nesmějí přehnat. I tady platí, že všeho moc škodí.
Nelze přece myslet bez vědomostí, tak jako nejde vařit z prázdné ledničky, a
změť informací bez vlastního znalostního rámce je člověku k ničemu.
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Nádraží má zpoždění

Náměstí v Chrudimi patřilo jarmarku

O Czech Point je zájem, ale má vady

Arénu roztančili bubeníci

Předkové, pomoc! Už to neumíme?

Skanzen vítal jaro

V sobotu padl teplotní rekord

Korunky Miss pomohou dětem a postiženým

Po nárazu do mostku zemřel spolujezdec

Požár trávy v lese u Jankovic hasil i vrtulník

Ochránci přírody otevřeli hory

Zloděj vybral sklepy, přišel si na 44 tisíc

Ústí získalo nejlepší rating. Ostatní města ho
nemají

Změní se nádraží i jeho okolí

Potřebuje nádraží přestavbu?

Gymnázia: nároky versus popularita

V Pardubicích přibyde velký hotel. Na nádraží

Pardubické nádraží zítra oslaví 49 let

Architekt Řepa: Stavba nesmí ztratit svou tvář

Lidé přišli opět na Formanův bál

Satelit ochrání životy řidičů

Na Vysočině jsou nejstarší stromy

Kraj patří sletům čarodějnic

Tartuffa vystřídá Příběh koně

Babel se odehrává v pěti jazycích

Do Smetanova domu dorazí Mig 21

Centrál nabízí příběhy zajíce a vlka

„Ames je myšlenkami už jinde“

Letohrad znovu zastavil jeho osudový soupeř

Biker Kulhavý nestačil pouze na Španěla

Chrudim slavila, bude hrát o titul

Mareš si zablokoval páteř u krumpáče. Pak dal
hattrick
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Philips HD4680/80 Cucina
béžová / bílá

Obvyklá cena: 999 Kč
Naše cena 790 Kč

Václav Fischer radí: Léto
2007 se slevou až 20% a

DÍTĚ ZDARMA! Letecky do
Španělska, Řecka, Egypta,
Turecka a na Maltu. 8 dní

letecky s polopenzí již 
od 6 990 Kč!


