Inkliuzinis vertinimas

Inkliuzinio vertinimo
principai

Inkliuzinio vertinimo
objektas

Agentûros projekto dalyviai inkliuziná
vertinimà nusakë, kaip

Inkliuzinis vertinimas atvirai siekia
uþkirsti kelià segregacijai, iðvengiant
(kiek tik ámanoma) þymëjimo ávairiomis
formomis ir skiriant dëmesá mokymosi
ir mokymo praktikai, kuri skatina
inkliuzijà integruotoje aplinkoje.

Inkliuzinio vertinimo paskirtis yra
pagerinti visø mokiniø mokymàsi
integruotoje aplinkoje. Visos inkliuzinio
vertinimo procedûros, metodai ir
priemonës suteikia informacijos ugdymo
procesui ir pagalbà mokytojams jø darbe.

Inkliuzinis vertinimas gali bûti
ágyvendintas tik turint atitinkamà
strategijos sistemà ir atitinkamai
organizuojant veiklas mokyklose bei
paremiant mokytojus, kuriø paèiø
nuostatos inkliuzijos atþvilgiu yra
teigiamos.

Inkliuzinis vertinimas siekia bûti jëga
mokiniui, suteikianèia jam suvokimà
apie savo mokymàsi bei motyvacijos
ðaltiná tolesniam mokymuisi.

Tai reiðkia, kad

Metodø ir strategijø skalæ, kurios visos
siekia surinkti aiðkius duomenis apie
mokiniø mokymàsi tiek akademinëje, tiek
ne akademinëje srityse;

Poþiûris á vertinimà inkliuzinëje aplinkoje,
kur strategija ir praktika yra skirti visø
mokiniø mokymosi skatinimui kiek tik tai
ámanoma. Pagrindinis inkliuzinio
vertinimo tikslas yra pasiekti, kadvisos
vertinimo strategijos ir procedûros remtø
ir stiprintø visø mokiniø, neiðskiriant ir
SUP mokiniø, sëkmingà inkliuzijà ir
dalyvavimà.
Inkliuzinis vertinimas yra laikomas svarbiu
tikslu visiems ðvietimo strategams ir
praktikams.
Svarbiausias Agentûros projekto
argumentas yra, kad inkliuzinio
vertinimo praktika turëtø privesti prie
bendrojo vertinimo praktikos paþangos
...
Inkliuzinio vertinimo principai yra principai,
kurie remia visø mokiniø mokymà ir
mokymàsi. Paþangi inkliuzinio vertinimo
praktika rodo visø mokiniø gerà vertinimo
praktikà.

Mokiniø, neapsaugotø nuo iðskyrimo,
áskaitant ir SUP mokinius, poreikiai yra
svarstomi ir uþ juos prisiimama
atsakomybë visose ir bendrosiose, ir
SUP vertinimo strategijose;
Visi mokiniai turi teisæ dalyvauti
inkliuziniame vertinime: ir turintys SUP,
ir jø bendraamþiai bei klasës darugai;
Visi vertinimo metodai ir bûdai papildo
vienas kità;
Vertinimas siekia visø mokiniø
paþangos ir pasiekimø nustatymo ir
vertinimo ávairovës.

Inkliuzinis vertinimas apima

Procedûras, kurios gali turëti dar kità
paskirtá ðalia informacijos suteikimo
ugdymo procesui (pavyzdþiui, pirminis
SUP nustatymas arba iðsilavinimo
standartø stebësena), bet besiremianèias
bendru vertinimo ir inkliuzijos supratimu
bei reikðme, o taip pat dalyvavimo ir
bendradarbiavimo principus;
Metodus, kurie praneða apie
mokymosi rezultatus ir suteikia
mokytojams informacijos, kaip tobulinti
ir gerinti individualiø mokiniø ar mokiniø

grupiø mokymosi procesà ateityje;

LT

Sprendimø priëmimus grindþiamus
eile ðaltiniø, kurie pateikia duomenø apie
mokymàsi per tam tikrà laikà. Taip
suteikiama papildomos vertës
informacija apie mokiniø mokymosi
paþangà ir tobulëjimà, o ne vien tik
momentinë informacija;
Informacijà, kuri yra derinama su
ðvietimo aplinka, atsiþvelgiant á bet kokius
namø ar aplinkos faktorius, kurie átakoja
mokinio mokymàsi;
Ávertinimà faktoriø, kurie padeda
individualaus mokinio inkliuzijai, priimti
efektyvius sprendimus dël mokyklos,
klasës valdymo bei pagalbos;

Mokiniø specialiøjø poreikiø,
pasiekimø ir paþangos vertinimas
inkliuzinëje aplinkoje
Pagrindiniai startegijos ir praktikos
klausimai

Europos specialiojo ugdymo plëtros
agentûra

Daugiau informacijos apie Europos
specialiojo ugdymo plëtros agentûrà
galima rasti:

www.european-agency.org

Agentûros vertinimo projektas prasidëjo
2005 metais, dalyvaujant 23 valstybëms.
Jo tikslas buvo iðnagrinëti, kaip strategija
ir praktika gali prisidëti prie mokymo ir
mokymosi inkliuzinëje pradinës mokyklos
aplinkoje.
Galiausiai projektas privedë prie
svarstymo, kas tai yra inkliuzinis
vertinimas?
Dabar turima informacija

Aktyvø klasës mokytojø, mokiniø, tëvø,
klasës draugø ir kitø, kaip galimø
vertintojø arba vertinimo proceso dalyviø
dalyvavimà.

23 valstybiø ataskaitos, apibûdinanèios
vertinimo strategijà ir praktikà;
Duomenø bazë tinklalapyje su valstybiø
pateikta informacija;
Apibendrinanti ataskaita apie
svarbiausius duomenis 19 kalbø.
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Visà ðià ir kità projekto medþiagà galima
gauti:
www.european-agency.org/site/
themes/assessment/

