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Kaupiamojo vertinimo sampratos metmenys

2016 metų pavasaris
Jonukas tik ką baigė 10 klasę. Visa šeima susirinko prie kompiuterio
pasižiūrėti jo rezultatų.
Nacionalinė mokinių CV sistema iš karto parodė Jonuko galimybių
studijuoti aukštosiose mokyklose žemėlapį lyginant su
bendraamžiais.
Tėvas, pamatęs, kad Jonukui geriausios galimybės studijuoti filologiją
ir matematiką, panagrinėja atsiųstus duomenis detaliau ir pastebi,
kad Jonukui reikia patobulinti rašybą.
Pasidomėjęs dar išsamiau, tėvas nusivilia: „Jonai, Tau dar reikia daug
mokytis skyrybos, turėsi pasitarti su mokytoju, kuriuos modulius
kitąmet teks kartoti, kokius pasimokyti sustiprintai, o gal net rinktis
kitą karjeros ir mokymosi kryptį“.

Koncentruotą egzaminų sistemą pertvarkyti į subalansuotą įvairios mokymosi
veiklos rezultatų kaupimo ir pripažinimo sistemą, kuri fiksuoja visą gyvenimą
nuolat didėjančią asmens patirtį ir pripažįsta vis aukštesnį išsilavinimą.
LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

Vyresnioji Jonuko sesuo, jau studentė, atsidūsta: „Kodėl aš 2011
metais neturėjau tokių galimybių?“

Visais švietimo lygiais pradėti taikyti kriterinį kaupiamąjį vertinimą kaip
besimokančiojo pasiekimų savikontrolės būdą.

Parengti baigiamųjų egzaminų ir pasiekimų patikrinimų pertvarkos į
kaupiamojo kriterinio vertinimo sistemą koncepciją
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2015 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

2013-2022 METŲ VALSTYBINĖ ŠVIETIMO STRATEGIJA
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Kokios kaitos kryptys?
Kodėl kaita reikalinga?
• Tam įpareigoja Seimo patvirtinti strateginiai dokumentai (LT2030 ir VŠS 2022)
• Baigiamasis egzaminavimas neatitinka mokymosi visą gyvenimą dinamikos ir
darbo rinkos praktikos (patirtį kaupiam nuolat, o ne parodom kartą gyvenime)
• Pernelyg „įdarbintas“ ir keliantis daug streso birželis
• Egzaminai numato tik vieno tipo vertinimo objektą ir tik vieno tipo vertinimo
būdą (daugiausiai vertinam žinias, nors Bendrosios programos skelbia daugiau)
• Egzaminai nuvertina ir nestimuliuoja kelti sau kitų
asmeniui svarbių „intelektų“ lavinimo tikslų ir t.t.
• Todėl pamažu auga nepasitenkinimas visuomenėje,
o atitinkamas atsakas beveik nemodeliuojamas

Vertinimą mokykloje ir koncentruotą brandos egzaminų sistemą
reikėtų keisti orientuojantis į mokymosi visą gyvenimą principą ir
skatinti asmenį kaupti savo veiklos ir įgytų kompetencijų
įrodymus viso formalaus ir neformalaus ugdymosi metu. Svarbūs ir
formalūs akademinės veiklos rezultatai, ir įgytų socialinės, kultūrinės,
asmeninės ir kitų bendrųjų kompetencijų įrodymai (pvz.
pilietiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, pagalba senyvo amžiaus
žmonėms, meno ir inžineriniai kūriniai ir t.t.), kurie būtų pripažįstami
tolimesniame akademiniame ir profesiniame gyvenime.

Ne klasės!

Mokinio CV prototipas
S – startas (pradinis), P – pagrindai, B – branda
Ugdymo turinio sąranga
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Mokinio CV galimybės:

Mokinio CV galimybės: pasilyginti su kitais

pasižiūrėti giliau, ko reikėtų pasimokyti
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Mokinio CV galimybės: pasilyginti su kitais

Mokinio CV galimybės: tikimybė įstoti
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Kas jau padaryta?
• Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas – konceptualus
dokumentas kuriame užfiksuoti bendri susitarimai dėl vertinimo tikslų ir
paskirties. Pabrėžiamas formuojamasis vertinimas
• Valstybiniai brandos egzaminai – vertinga patirtis toliau plėtojant išorinius
vertinimus
• Išbandyti Pasirenkamųjų penkių ugdymo sričių (gamtos, socialinių, IT, menų,
užsienio kalbų) Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo modeliai (testai ir
tiriamoji dalis)
• Patvirtinta Brandos darbo programa suteikia galimybę įvertinti ir pripažinti ne tik
dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas
• Pradėta kurti ir naudoti individualios mokinių pasiekimų stebėsenos
(Standartizuotų testų projektas) sistema
• Įgyvendintas pilotinis Eufolio projektas ir toliau diegiamas E-portfolio
• Rengiamos Socialinio emocinio ugdymo ir vertinimo gairės
• Olimpiadų, konkursų, varžybų tradicijos

KĄ TURIME PADARYTI PIRMIAUSIA?
• Pasiekti visuomenės pritarimo dėl šios pertvarkos
(viešosios konsultacijos)
• Pasiekti politinių partijų sutarimo dėl šios pertvarkos krypties
(politinės konsultacijos)
• Pasiekti aukštųjų mokyklų pritarimo
• Pasiekti darbdavių pritarimo

Svarbiausi darbai
• Sukurti CV informacinę sistemą
• Sumodeliuoti asmens „intelektų žemėlapį“
• Parinkti „intelektams“ tinkančius vertinimo būdus
• Sumodeliuoti „brandos taškų“ skaičiavimą išsilavinimo patvirtinimui
• Sukurti asmens intelektų vertinimo infrastruktūrą
• Pergalvoti atestato formą ir turinį
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