Šiandieniniam žmogui reikia ne tik žinių, bet ir kitų gebėjimų:
kūrybiškumo, kritinio mąstymo, pilietiškumo, drąsos ir atsakomybės
įgyvendinant savo idėjas.

Turime permąstyti ugdymo turinį ir susitarti, kokius įgyjamus
gebėjimus ir žinias reikėtų vertinti, kad mokykloje bręstų dar daugiau
savimi pasitikinčių, visuomeniškų bei visą gyvenimą mokytis ir
tobulėti nusiteikusių asmenybių.

KODĖL REIKIA POKYČIŲ ?
• Brandos egzaminų metu patikrinamos žinios ir atmintis,
tačiau kiek per mažai dėmesio skiriama kitiems įgytiems
įgūdžiams ir gebėjimams.

• Dabartinė vertinimo ir egzaminų sistema nepakankamai
skatina mokinius ugdytis gyvenime reikalingus įgūdžius: „Ko
nebus egzamine, to ir nesimokau“.
•Pernelyg „įdarbintas“ birželis abiturientams kelia stresą, nes
per mėnesį reikia parodyti kuo daugiau enciklopedinių žinių.
•Kiekvienas mokinys galėtų atsiskleisti kaip tam tikros srities
„pirmūnas“, tačiau dabartinė vertinimo sistema nesudaro tam
pakankamų sąlygų.

KAS ĮPAREIGOJA POKYČIAMS ?
Parengti baigiamųjų egzaminų ir pasiekimų patikrinimų pertvarkos į
kaupiamojo kriterinio vertinimo sistemą koncepciją.
LR Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetai

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“

Visais švietimo lygiais pradėti taikyti kriterinį kaupiamąjį vertinimą kaip
besimokančiojo pasiekimų savikontrolės būdą.
2013-2022 metų Valstybinė švietimo strategija

KĄ GALIME PADARYTI?
• Vertinimą mokykloje orientuoti pagal principą „mokausi visą gyvenimą“, kad mokiniai
mokytųsi ne tik egzaminui, bet siektų įgyti kintančiame pasaulyje reikalingų gebėjimų.
• Užtikrinti, kad vertinimas teiktų grįžtamąjį ryšį apie mokinio stipriąsias puses ir padėtų
tobulinti silpnąsias.
• Pasiekti, kad mokinių įgytos žinios būtų pritaikomos, skatintų kurti naujas idėjas ir jas
drąsiai realizuoti.
• Pasirūpinti, kad socialinių, kultūrinių, asmeninių ir kitų bendrųjų kompetencijų įrodymai
būtų pripažįstami tolimesniame akademiniame ir profesiniame gyvenime.
• Padėti mokiniui atrasti daugiau vidinės motyvacijos, skatinti tikslingai planuoti savo
mokymąsi, pasirinkti įvairias, tikslų siekti padedančias, priemones.
• Naudoti pasaulyje pasitvirtinusius vertinimo įrankius, tokius kaip aplankas (ang. portfolio),
diagnostiniai testai, brandos darbas ir kt., įdiegti suderinto vertinimo sistemą.

KAIP TAI GALĖTŲ ATRODYTI?
• Mokiniai viso ugdymosi metu kauptų savo akademinius
bei socialinės, kultūrinės, visuomeninės ar sportinės
veiklos pasiekimus.
• Baigiant mokyklą ir stojant į aukštąsias mokyklas įtakos
turėtų ne tik akademiniai mokinių rezultatai, bet ir kitos
jų veiklos įrodymai.
• Žinios ir gebėjimai galėtų būti tikrinami keliais etapais,
prie galutinio egzamino vertinimo pridedant ir ugdymosi
metu mokinių sukauptus įvertinimus.

KAS PASIKEISTŲ ?
• Egzaminai išliktų, bet iš dalies keistųsi jų forma, turinys ir
svarba stojant į aukštąsias mokyklas.
• Apie mokinių pasiekimus būtų galima spręsti ne tik iš
momentinės nuotraukos – egzamino – rezultatų.
• Mokymosi metu ugdyti bendrieji mokinių gebėjimai būtų
pripažįstami ir taptų svariais jų pasiekimų įrodymais.
• Mokiniai anksčiau atrastų geriausius savo gebėjimus ir
talentus bei motyvaciją juos ugdyti toliau.
• Mokiniai mokytųsi ne tik dėl gero pažymio, bet dėl žinių,
kurias gali pritaikyti.
• Mokymasis labiau skatintų mokinius kelti klausimus ir
ieškoti atsakymų į juos.

KAS JAU PADARYTA ?

• Nuo 2017-2018 mokslo metų mokyklose įvedamas Brandos darbas. Tai suteiks
galimybę ugdyti, įvertinti ir pripažinti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias
mokinių kompetencijas. Brandos darbas skatins mokinius domėtis, tyrinėti,
gilintis į sau patinkančius dalykus.
• Pradėta kurti ir naudoti individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistema
(NEC Standartizuotų testų projektas). Sistema padeda suvienodinti vertinimą
šalies mastu, atskleidžia stipriąsias ir papildomo dėmesio reikalaujančias
kiekvieno mokinio puses, padeda nustatyti tolimesnio mokinio ugdymosi
kryptį.

Mums rūpi visuomenės nuomonė dėl egzaminais paremtos vertinimo sistemos keitimo į
kaupiamąjį vertinimą.
Esate tėvai? Mokiniai? Mokytojai? Studentai? Darbdaviai? Politikai?
Esate bendrojo ugdymo mokyklų ar aukštųjų mokyklų atstovai?
Aktyvūs piliečiai ar visuomenės veikėjai?
Išsakykite savo nuomonę. Pasidalinkite savo lūkesčiais. Priimkime sprendimą kartu.

• Kokia, jūsų nuomone, mokykloje turėtų būti pasiekimų vertinimo sistema? Kokie gebėjimai, žinios,
nuostatos ar kitos kompetencijos turėtų būti vertinami ir pripažįstami?
• Kas motyvuotų mokinius save tobulinti kaip asmenybes, padėtų ugdyti atsakomybę, jų
kūrybiškumą, komunikabilumą, visuomeniškumą ir skatintų įgyti mokymosi visą gyvenimą
įgūdžius? Ar kaupiamojo vertinimo įvedimas, jūsų manymu, padėtų pasiekti šį tikslą?
• Už kokias mokykloje įgytas kompetencijas mokiniui turėtų būti suteikiamas vidurinis išsilavinimas?
Kokią įgytų kompetencijų dalį turėtų sudaryti žinios, o kokią kiti gebėjimai (procentais)?
• Kiek svarbūs turėtų būti sukaupti įrodymai apie kitus ugdymosi metu įgytus gebėjimus
abiturientams pretenduojant į pasirinktas studijas aukštosiose mokyklose?
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