Vzdělávání: zdánlivá konstanta ve světě proměnných
Jak se vzdělávací systémy přizpůsobují potřebám své doby? Co žene změny ve
vzdělávání? Existuje jeden správný směr, kterým se vydat? A je vlastně potřeba cokoliv
měnit? Nejen na tyto otázky přináší odpovědi publicista a spoluzakladatel společnosti
EDUin Tomáš Feřtek v aktualizovaném a rozšířeném vydání bestselleru Co je nového
ve vzdělávání.
Kniha zkoumá vliv technologických inovací, sociálních a politických trendů na vzdělávací
systém, a to jak v kontextu celosvětovém, tak v rámci České republiky. Popisuje, co je to „skryté
kurikulum“, kterým se školství v minulém století řídilo a jak se ono kurikulum (ne)přizpůsobilo
dnešní době. Autor Tomáš Feřtek k aktualizaci knihy říká: „Těch několik dní, které jsem strávil
nad aktualizací pět let starého rukopisu mě překvapilo dvěma věcmi. Zaprvé, jak relativně málo,
a to ve světovém kontextu, se toho změnilo ve vzdělávací politice a ve školách. A zadruhé, jak
zásadně se proměnil okolní svět a hlavně společenská atmosféra. Pokud to před pěti lety
vypadalo, že se svět vzdělávání vyvíjí celosvětově k liberálnějším pořádkům, dnes si něčím
takovým nemůžeme být jistí nikde, včetně České republiky. Nástup populistů, pokud opravdu
bude ve střední Evropě masově úspěšný, téměř s jistotou zasáhne i školství. Smyslem této
knihy je upozornit na to, jaké hodnoty ve vzdělávání je do budoucna nutné bránit.”
„Svěží zamyšlení nad vývojem vzdělávání. Doporučuji všem, jimž leží
na srdci budoucnost naší civilizace. Jisté je jen jedno: Všechno bude jinak.“ Prohlásila o knize
Taťána le Moigne, ředitelka Google Česká republika a Slovensko, CEO 4bambini.

Co je nového je edice pro všechny zvídavé, kteří se zajímají o jiné obory a specializace, než je
ta jejich. Renomovaní autoři na rozsahu do sto stran srozumitelným jazykem shrnují stav
bádání, aktuálně zkoumané otázky a myšlenkové proudy z nedávného vývoje v daném oboru.
Co je nového ve vzdělávání vydává Nová beseda, nezávislé nakladatelství, které zkoumá a
zviditelňuje souvislosti mezi specializovanými oblastmi poznání. Kniha je dostupná v e-shopu
nakladatele https://novabeseda.cz a v kvalitních knihkupectvích.
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Jaké otázky hýbou zdánlivě nehybným
systémem?
V dnešní hektické době jsou změny na
každodenním pořádku. Podoba školství se však za
poslední dekády změnila pouze minimálně. Proč
téměř stejný systém dříve fungoval a nyní tomu tak
není? Tomáš Feřtek zkoumá vliv nových poznatků
v neurovědách, nástupu internetu, růstu populismu
a sociální nerovnosti na současnost a budoucnost
školství. Popisuje, jak se mění způsob nabývání
vědomostí, prohlubování poznání či motivace učit se. Situaci ve školství, jak je popisována v
médiích, dává autor do kontextu a ukazuje proměnu českého školství za poslední dvě dekády.
O autorovi
Tomáš Feřtek je profesí dramaturg a scenárista hrané tvorby České televize. Ve své
publicistické práci se věnuje zejména vzdělávání a vzdělávací politice. Do veřejné diskuse
vstupuje i jako spoluzakladatel a spolupracovník informačního centra o vzdělávání EDUin.
V roce 2015 vyšla jeho kniha Co je nového ve vzdělávání, která se stala bestsellerem.

