Ocenianie w³¹czaj¹ce

Zasady oceniania w³¹czaj¹cego

Cele oceniania w³¹czaj¹cego

Uczestnicy projektu Agencji zdefiniowali
ocenianie w³¹czaj¹ce jako ...

Ocenianie w³¹czaj¹ce stawia sobie za cel
zapobieganie segregacji poprzez unikanie
(o ile to mo¿liwe) szufladkowania uczniów,
oraz przez to, ¿e koncentruje siê na takiej
praktyce nauczania i uczenia siê, która
pomaga wprowadziæ edukacjê
w³¹czaj¹c¹ w szko³ach ogólnodostêpnych.

Ocenianie w³¹czaj¹ce ma za zadanie
poprawê procesu kszta³cenia
wszystkich uczniów uczêszczaj¹cych
do szkó³ ogólnodostêpnych. Wszystkie
procedury, metody i narzêdzia oceniania
w³¹czaj¹cego maj¹ prze³o¿enie na
proces nauczania i uczenia siê i
wspomagaj¹ nauczycieli w ich pracy.

podejcie do oceniania w szko³ach
ogólnodostêpnych, które zak³ada politykê
i praktykê owiatow¹ w mo¿liwie
najwiêkszym stopniu wspieraj¹c¹ proces
uczenia siê wszystkich dzieci. Nadrzêdnym
celem oceniania w³¹czaj¹cego jest to, by
ca³a polityka oceniania i stosowane
procedury wspomaga³y i wzmacnia³y
w³¹czanie i uczestnictwo wszystkich
uczniów zagro¿onych wykluczeniem, tak¿e
dzieci z SPE.
Ocenianie w³¹czaj¹ce nale¿y uznaæ za
wa¿ne zadanie stoj¹ce przed wszystkimi
odpowiedzialnymi za politykê i praktykê
nauczania.
Najwa¿niejszym przes³aniem p³yn¹cym z
projektu Agencji jest to, ¿e praktyka
oceniania w³¹czaj¹cego powinna staæ
siê wzorem dla ca³ego systemu
oceniania ...
Zasady oceniania w³¹czaj¹cego
wspomagaj¹ proces nauczania i uczenia
siê wszystkich dzieci. Innowacje
wprowadzane w praktyce oceniania
w³¹czaj¹cego stanowi¹ przyk³ady dobrej
praktyki oceniania wszystkich uczniów.

Warunkiem wprowadzenia oceniania
w³¹czaj¹cego jest w³aciwa polityka
owiatowa i odpowiednia organizacja
szko³y oraz form wspomagania
nauczycieli, którzy powinni wykazywaæ
pozytywne nastawienie do edukacji
w³¹czaj¹cej.
Oznacza to, ¿e
polityka oceniania w ca³ym systemie
szkolnictwa powinna, podobnie jak polityka
oceniania w szkolnictwie specjalnym,
uwzglêdniaæ potrzeby uczniów
zagro¿onych wykluczeniem, w tym uczniów
z SPE;
wszyscy uczniowie maj¹ prawo
uczestniczyæ w procedurach oceniania
w³¹czaj¹cego; dotyczy to uczniów z SPE
na równi z ich kolegami;
wszystkie sposoby i metody oceniania
powinny siê wzajem uzupe³niaæ i
wspomagaæ;
ocenianie s³u¿yæ ma kulturze
ró¿norodnoci poprzez okrelenie
postêpów i osi¹gniêæ ka¿dego ucznia i ich
docenienie.

Ocenianie w³¹czaj¹ce ma wzmacniaæ
ucznia, którego dotyczy, daj¹c mu wgl¹d
w przebieg w³asnego kszta³cenia i
motywuj¹c do dalszej nauki.
Ocenianie w³¹czaj¹ce zak³ada:
wykorzystanie szeregu metod i strategii
w celu zebrania wystarczaj¹cych danych
na temat postêpów ucznia w zakresie
nauczania przedmiotowego i nabywania
umiejêtnoci pozaprzedmiotowych;
u¿ycie procedur, które s³u¿¹ tak¿e
innym celom ni¿ wsparcie procesu
nauczania i uczenia siê (np. wstêpnemu
rozpoznaniu SPE lub monitorowaniu
standardów edukacyjnych), ale równie¿
opieraj¹ siê na zasadzie wspó³udzia³u i
wspó³pracy i oparte s¹ na tym samym
systemie pojêciowym i wartociach, co
ocenianie w³¹czaj¹ce;
stosowanie metod, które nie tylko
obrazuj¹ wyniki nauczania, ale tak¿e
dostarczaj¹ nauczycielom informacji

pomocnych w planowaniu i doskonaleniu
procesu kszta³cenia poszczególnych dzieci
i grup uczniów;

PL

Kluczowe zagadnienia w polityce i
praktyce owiatowej

podejmowanie decyzji na podstawie
danych zaczerpniêtych z wielu róde³
dokumentuj¹cych przebieg nauki w
d³u¿szym okresie czasu; pozwala to na
uzyskanie dodatkowych informacji
(wartoci dodanej) o postêpach i rozwoju
ucznia, a nie tylko wyrywkowych danych;
umieszczanie uzyskanych informacji w
kontekcie, z uwzglêdnieniem czynników
rodowiskowych i rodzinnych, które maj¹
wp³yw na proces uczenia siê dziecka;
ocenê czynników wspomagaj¹cych
proces w³¹czenia indywidualnego ucznia,
poniewa¿ wziêcie ich pod uwagê przy
podejmowaniu szerszych decyzji
dotycz¹cych szko³y, klasy i form
wspomagania, zwiêksza skutecznoæ tych
ostatnich;

System oceniania w placówkach
w³¹czaj¹cych

European Agency for Development in
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Wiêcej informacji na temat Europejskiej
Agencji Rozwoju Edukacji Ucznia ze
Specjalnymi Potrzebami uzyskaæ mo¿na
na stornie internetowej:

www.european-agency.org

Projekt Agencji dotycz¹cy oceniania
rozpocz¹³ siê w roku 2005. Uczestniczy³y
w nim 23 kraje. Mia³ on na celu zbadaæ,
w jaki sposób polityka i praktyka oceniania
mo¿e wspomagaæ proces nauczania i
uczenia siê w szko³ach podstawowych o
charakterze w³¹czaj¹cym.
Ostatecznie projekt sta³ siê prób¹
odpowiedzi na pytanie: jak rozumieæ
ocenianie w³¹czaj¹ce?
Obecnie dostêpne informacje
23 Raporty Krajowe opisuj¹ce politykê i
praktykê oceniania;

czynne zaanga¿owanie nauczycieli i
wychowawców, uczniów, rodziców,
rówieników i innych osób w proces
oceniania.

Internetowa baza danych zawieraj¹ca
informacje z poszczególnych krajów;
Raport podsumowuj¹cy kluczowe
ustalenia, w t³umaczeniu na 19 jêzyków.
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Wszystkie materia³y zwi¹zane z projektem
dostêpne s¹ na stronie internetowej:
www.european-agency.org/site/
themes/assessment/

