Inkluzivní hodnocení

Principy inkluzivního hodnocení

Zamìøení Inkluzivního hodnocení

Øeitelé projektu Agentury definovali
inkluzivní hodnocení jako ...

Inkluzivní hodnocení jednoznaènì vede k
pøedcházení segregace vylouèením (jak
je to jen moné) nálepkování a zamìøením
na takové zpùsoby uèení a výuky, které
posilují inkluzi a edukaèní prostøedí
hlavního proudu vzdìlávání.

Smyslem inkluzivního hodnocení je zlepit
podmínky pro vzdìlávání vech dìtí v
prostøedí hlavního proudu vzdìlávání.
Vekeré procedury, metody a nástroje
hodnocení pøináejí informace pro výuku
a uèení a pro podporu uèitelù v jejich
práci.

Zpùsob hodnocení ve kolách hlavního
proudu, který jak ve své filosofii, tak i v
praktickém uití podporuje v nejvyí
moné míøe uèení vech ákù. V obecné
rovinì je cílem inkluzivního hodnocení
nastavení systémových i praktických
procesù tak, aby tyto podporovaly a
zvyovaly úspìnost inkluze a zapojení
vech ákù ohroených exkluzí, vèetnì
ákù se SVP.
Inkluzivní hodnocení je pøedmìtem zájmu
vech politikù a profesionálù ve
kolství.
Základním východiskem projektu Agentury
je, e inkluzivní hodnocení by mìlo
udávat tón hodnocení jako takovému ...
Principy inkluzivního hodnocení jsou
principy, které podporují výuku a uèení
vech ákù. Praxe ukazuje, e nové
inkluzivní zpùsoby hodnocení jsou dobré
pro vechny áky.

Inkluzivní hodnocení se dá uplatòovat
pouze ve vhodných politických
podmínkách, s odpovídající organizací
kol a s podporou uèitelù majících
pozitivní pøístup k inkluzi.
Znamená to, e
Potøeby ákù v riziku vylouèení, vèetnì
tìch se SVP, jsou vyhodnocovány a
zahrnovány do obecnì uplatòované
politiky hodnocení se specifickými
opatøeními v politice hodnocení SVP;
Vichni áci mají právo na procedury
inkluzivního hodnocení: jak ti se SVP, tak
i jejich spoluáci a vrstevníci;
Vechny metody hodnocení a pøístupù
se doplòují a vzájemnì informují;
Cílem hodnocení je zachovat odlinost
identifikováním a vyhodnocováním vech
pokrokù a úspìchù ákù.

Inkluzivní hodnocení by mìlo ákovi
zprostøedkovat náhled na jeho uèební
strategie a motivovat ho k dalímu
vzdìlávání, cílem by mìla být podpora a
posílení áka.
Inkluzivní hodnocení zahrnuje
Paletu metod a strategií, je smìøují k
jasnému vyhodnocení strategií uèení ákù
v praktických i teoretických pøedmìtech;
Procedury, které odpovídají dalím
zámìrùm k doplnìní informací pro výuku
a uèení (napøíklad prvotní identifikaci SVP,
nebo monitorování vzdìlávacích
standardù), které vychází ze sdílených
konceptù a hodnot hodnocení a inkluze
stejnì jako z principù úèasti a spolupráce;
Metody inkluzivního hodnocení nejen
e referují o výsledcích popø. o výstupech
vzdìlávání, ale také poskytují uèitelùm
informace o monostech rozvoje a
zkvalitnìní výuky jednotlivého áka nebo
jejich skupiny;

Rozhodovací procedury postavené na
inkluzivním hodnocení vychází z mnoha
informací
evidovaných
a
zaznamenávaných v prùbìhu delího
èasového období vyuèovacího procesu
(nejen z ojedinìlého nahodilého
hodnocení);
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Hodnocení v inkluzivních
podmínkách

Klíèové otázky pro vzdìlávací politiku
a praxi
Evropská agentura pro rozvoj
speciálního vzdìlávání

Pøi hodnocení bychom mìli dávat do
kontextu vechny poznatky vèetnì tìch o
podmínkách a faktorech celkového
edukativního i domácího prostøedí, které
by mohly ákovo uèení ovlivòovat;
Hodnocení faktorù podporujících inkluzi
individuálního áka v irím mìøítku
efektivního øízení koly, tøídy a podpùrných
rozhodovacích procedur;

Více informací o Evropské agentuøe
pro rozvoj speciálního vzdìlávání,
hledejte na:

Aktivní zapojení tøídních uèitelù, ákù,
rodièù, spoluákù a dalích jako moných
hodnotitelù nebo úèastníkù procesu
hodnocení.

www.european-agency.org

Na projektu Hodnocení zapoèala Agentura
pracovat v roce 2005 s partnery ze 23
èlenských a pozorovatelských zemí, lo o
první fázi projektu. Úèastníci projektu se
shodli na cíli této fáze, který spoèíval ve
zjiování, jak koncepce hodnocení a její
praktická realizace ovlivòuje efektivitu
uèení a vyuèování.
Projekt vyústil v analýzu termínu inkluzivní
hodnocení, jak je chápán a jak je
pojímán?
Aktuální infromaèní zdroje
23 zpráv z jednotlivých zemí o
uplatòované politice a praxi hodnocení;
Web databáze informací z jednotlivých
zemí;
Souhrnná zpráva klíèových závìrù v 19
jazycích.
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Tyto a dalí projektové materiály jsou k
dispozici na:
www.european-agency.org/site/
themes/assessment/

