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Santrumpos
Analizė, Ataskaita Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus,
arba Projektas
analizė
BDAR

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. GDPR)

BPIS

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinė sistema

BSC

Subalansuotos kortelės (angl. Balanced Scorecard)

CIPO modelis

Konteksto – Indėlio – Proceso – Rezultato (angl. CIPO – Context – Input – Process –
Output) modelis (toliau – CIPO modelis)

CAF

angl. Common Assessment Framework

CQAF

angl. Common Quality Assurance Framework

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. OECD)

EFQM

angl. European Foundation for Quality Management

EK

Europos Komisija

ESF

Europos socialinis fondas

ICCS

Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas

IT

Informacinės technologijos

IS

Informacinė sistema

Konsultantas

Smart Continent LT, UAB

LMNŠC

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

LR

Lietuvos Respublika

LSD

Lietuvos statistikos departamentas

LVJC

Lietuvos vaikų jaunimo centras

MBE

Mokyklinis brandos egzaminas

MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

MR

Mokinių registras

NDNT IS

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema

NEC

Nacionalinis egzaminų centras

NMPP

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

NMVA

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

NQAI

Nacionalinė Airijos kvalifikacijų administracija

OPH

Suomijos nacionalinė švietimo agentūra
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PIRLS

Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas

PISA

Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas

PUPP

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

SPPC

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Projektas
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analizė

ŠITC

Švietimo informacinių technologijų centras

ŠMIR

Švietimo ir mokslo institucijų registras

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija

ŠMPF

Švietimo mainų paramos fondas

ŠMSM

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

ŠVIS

Švietimo valdymo informacinė sistema

Techninė
specifikacija,
užduotis

Projekto Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių
pasiekimus, analizė techninė specifikacija

TIMSS

Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas

Užsakovas

Švietimo informacinių technologijų centras

VBE

Valstybinis brandos egzaminas

VMI

Valstybinė mokesčių inspekcija
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1 Įvadas
Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė (toliau
Ataskaita arba Projektas) parengta Smart Continent LT, UAB pagal 2018 m. rugsėjo mėn. 24 d. pasirašytą
sutartį Nr.P5-31 su Švietimo informacinių technologijų centru.
Valstybės švietimo ir mokslo stebėsena yra švietimo ir mokslo stebėsenos subjektų vykdoma nuolatinė
švietimo ir mokslo būklės bei kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, taip pat tam reikalingų duomenų
rinkimas. Ji apima duomenų rinkimą apie švietimą ir mokslą: ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį
ugdymą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą, suaugusiųjų mokymą, neformalųjį vaikų švietimą, mokslo
veiklą.
Pagrindinis projekto tikslas – bendrojo, ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų
švietimo stebėsenos tobulinimas. Siekiant projekto tikslo, Ataskaita buvo rengta trimis etapais:

•

Išanalizuotos esamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų
švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijos (2 – 9 skyriai);

•

Parengtos rekomendacijas dėl esamo švietimo stebėsenos modelio tikslinimo (10 – 13 skyriai);

•

Parengtos rekomendacijas programinei įrangai tobulinti (14 – 19 skyriai).

Parengtos galutinės vertinimo išvados ir pateikti apibendrinimai, pateikta rekomendacijų santrauka.
Projekto apribojimai
Kiekvienas etapas ir jo rezultatai buvo pristatyti Projekto tarpinstitucinei darbo grupei, kurios pirmininkas
yra LR Švietimo ir mokslo ministerijos (pavadinimas keitėsi projekto metu) atstovas, atsižvelgta į
pristatymų metu gautas pastabas.
Ataskaitos apribojimai yra aukščiau minėtos sutartyje nustatyta Projekto techninę specifikacija.
Ataskaitoje atsakyta į visus Techninės specifikacijos užduotis, ataskaitos struktūra pateikta pagal
Konsultanto techniniame pasiūlyme numatytus jos skyrius. Ataskaita rengta 2018 rugsėjo – 2019 vasario
mėnesiais, ataskaitos rengimo metu keitėsi (2019 gruodžio - sausio mėn.) Švietimo ir mokslo ministerijos
(vienos svarbiausių Projektu suinteresuotųjų pusių) aukščiausia valdymo grandis (Ministro politinio
pasitikėjimo komanda) ir tai galėjo turėti reikšmės lūkesčių švietimo stebėsenos sistemai kaitai (ypač
apimant kaupiamojo vertinimo koncepciją).
Metodai naudoti rengiant Ataskaitą
Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizei atlikti ir
išsikeltų uždavinių įgyvendinimui naudotos šios metodikos, metodai ir būdai:

•

Antrinių šaltinių analizė,

•

Teisinių dokumentų analizę:

•

Gerosios praktikos analizę;

•

Kokybinę apklausą;

•

Statistinė duomenų analizė;

•

Ekspertinį vertinimą;

•

Metodų trianguliacija.
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Antrinių šaltinių analizė. Antriniai šaltiniai atrinkti pagal aktualumą projektui. Nagrinėtos tarptautinių
cituojamų mokslo žurnalų publikacijos (sąrašas pateikiamas ataskaitos pabaigoje), užsienio šalių švietimo
politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų pateikiama oficiali medžiaga – ataskaitos, tarptautinių
institucijų (EBPO, Jungtinių tautų komitetų) rekomendacijos švietimo stebėsenai), Lietuvos švietimo srities
politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų ataskaitos, oficiali pateikiama informacija, vertinimai, LR
Valstybės kontrolės vertinimai ir išvados.
Teisinių dokumentų analizė. Nagrinėti Lietuvos Respublikos teisės aktai švietimo srityje (įstatymai,
Švietimo ministro įsakymai nustatantys stebėsenos gaires, rodiklius, jų taikymo tvarkas).
Gerosios praktikos analizė. Tyrimo metu buvo identifikuoti ir aprašyti 2 gerosios praktikos pavyzdžiai –
švietimo stebėsenos sistema Suomijoje ir Airijoje.
Kokybinė apklausa. Atliekant projektą taikytas interviu metodas. Identifikuotos pagrindinės su Projektu
susijusios Švietimo politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos, ir su jų atsakingais asmenimis
atlikti pusiau struktūruoti interviu, siekiant nustatyti švietimo poreikius švietimo stebėsenos rodikliams ir
galimybes generuoti duomenis rodiklių skaičiavimui. Interviu programa vykdyta 2018 spalio – 2019 sausio
mėn. Interviu atlikti susitikimų metu. Interviu metodu gautos informacijos susisteminimas pateiktas
ataskaitos 6 skyriuje. Interviu respondentais pasirinkti šių institucijų atstovai: LR Švietimo ir mokslo
ministerija (pavadinimas keitėsi Projekto vykdymo metu), Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra,
Nacionalinis egzaminų centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo mainų paramos
fondas, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Kūno kultūros ir sporto departamentas, Švietimo informacinių
technologijų centras.
Visi interviuoti asmenys yra ilgamečiai švietimo srities darbuotojai, savo srities profesionalai. Giluminio
interviu metu gauti rezultatai yra vertinami kaip ekspertinės įžvalgos ir rekomendacijos, kurios
trianguliuojant su kitais tyrimo metodais (mokslinių publikacijų analize, Konsultanto ekspertiniu vertinimu)
suteikė pagrindą rekomendacijoms dėl švietimo stebėsenos rodiklių sistemos.
Statistinių duomenų analizė. Statistinių duomenų analizė naudota Lietuvos mokinių tarptautinių
pasiekimų palyginimui su atrinktų šalių pasiekimais, o taip pat esamų švietimo sistemos stebėsenos
rodiklių reikšmių įvertinimui.
Ekspertinis vertinimas. Ekspertinis vertinimas atliktas Konsultanto ekspertų, o vertinimo ir ypač
rekomendacijų patikimumas patikrintas metodų trianguliacijos būdų įvertinant tarptautinių mokslinių
publikacijų analizės rezultatus, interviu metu gautus rezultatus ir užsienio gerąsias patirtis.
Metodų trianguliacija. Šis metodas naudotas validuoti rekomendacijoms. Sutapus išvadoms ir
rekomendacijoms gautoms iš skirtingų metodų, t.y. toms kurioms pagrindą suformavo interviu su
švietimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis, argumentams pateiktiems
tarptautinėse mokslinėse publikacijose ir Konsultanto specialistų ekspertiniam vertinimui laikoma, kad
išvadas ar rekomendacija yra validuota. Metodų trianguliacija leido išvengti nuomonės lyderio klaidos,
statistikos interpretacijos klaidos, konteksto neįvertinimo klaidos.
Taikytų metodų suvestinė pagal Ataskaitos skyrius
Toliau (žr.1 lentelę) pateikiama suvestinė metodų taikymo lentelė pagal kiekvieną ataskaitos skyrių.
1 lentelė. Analizės metodų taikymas tyrimo etapų metu
Ataskaitos dalys
Analizės metodai
1.Esamų rodiklių apžvalga ir
Antrinių šaltinių analizė;
vertinimas
Teisinių dokumentų
2.Rodiklių atitikties Europos
analizė;

Analizės metodų taikymas
Teisinių, antrinių šaltinių analizė padėjo nustatyti, kokia
yra švietimo ir mokslo stebėsenos paskirtis, uždaviniai,
objektas ir subjektas, principai. Koks yra švietimo ir
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Ataskaitos dalys
Komisijos rekomendacijoms
vertinimas
7.Kaupiamojo vertinimo ir
mokinių pasiekimų sampratų
analizė
9.Mokinių pasiekimų sąvokos
apibrėžimas

3.Galimybės dėl privačių
duomenų šaltinių
5.Esamas ir prognozuojamas
duomenų poreikis

6.IS naudotojų patirties
įvertinimas

8.Užsienio šalių švietimo
stebėsenos sistemų apžvalga

10.Rekomendacijos dėl rodiklių
11.Pasiūlymai dėl rodiklių
formavimo
12.Rekomendacijos dėl duomenų
šaltinių
14.Rekomendacijos dėl privačių
duomenų panaudojimo
15.Rekomendacijos dėl
programinės įrangos ir duomenų
mainų standarto
16. Rekomendacijos dėl
programinės įrangos ir duomenų
palyginimo
18. Rekomendacijos Švis
naudotojų sąsajai tobulinti
19. Rekomendacijos dėl mobilių
įrenginių
13. Rekomendacijos dėl GDPR
taikymo
17.Rekomendacijos dėl Švietimo
stebėsenos tvarkos tobulinimo
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Analizės metodai
Ekspertinis vertinimas;
Statistinių duomenų
analizė

Analizės metodų taikymas
mokslo stebėsenos organizavimas ir vykdymas, rodikliai, jų
atrankos kriterijai ir tvirtinimas, disponavimas stebėsenos
informacija.
Statistinių duomenų analizė ir ekspertinis vertinimas leido
įvertinti esamus švietimo stebėsenos rodiklius. Uždavė
gaires naujų švietimo stebėsenos rodiklių
rekomendacijoms, mokinių pasiekimų sąvokos
formavimui.
Teisinių ir antrinių šaltinių analizė padėjo nustatyti galimus
Antrinių šaltinių analizė;
duomenų šaltinius, jų patikimumą, duomenų integralumo
Teisinių dokumentų
galimybes tarp skirtingų IS turėtojų.
analizė;
Statistinių duomenų analizė, ekspertinis vertinimas
Statistinių duomenų
uždavė gaires duomenų mainų standartui tarp skirtingų IS
analizė;
duomenų šaltinių ir pačių duomenų, siekiant vienoje
Ekspertinis vertinimas
vietoje fiksuoti mokinių pasiekimus ir formuoti naujus
rodiklius.
Interviu metu buvo surinkti IS naudotojų atsiliepimai apie
Interviu;
naudotojų sąsają, poreikius ir lūkesčius. Ekspertinis
Ekspertinis vertinimas
vertinimas uždavė gaires naujų rodiklių formavimui, IS
naudotojų sąsajos tobulinimui.
Pirmiausia buvo išanalizuota esama situacija kitose šalyse,
pasinaudodami antrinių šaltinių analize. Analizė parodė,
kad kiekviena šalis, atsižvelgiant į jos ypatumus
(ekonominę, socialinę, politinę situaciją ir t.t.) švietimo
Antrinių šaltinių analizė;
stebėseną vykdo tik jai tinkamu būdu. T. y., ekspertiniu
Gerosios praktikos analizė; vertinimu nustatyta, kad vienodo ir kopijuojamo modelio,
Ekspertinis vertinimas
vadovaujantis kitomis šalimis taikymas būtų netikslingas, o
kartais ir neįmanomas dėl tokių priežasčių, kaip skirtingas
švietimo sistemos valdymas (centralizuotas,
decentralizuotas), švietimo stebėsenos koncentravimas į
skirtingus, tik konkrečiai šaliai būdingus aspektus.

Interviu
Mokslinių publikacijų
analizė
Ekspertinis vertinimas
Metodų trianguliacija

Rengiant rekomendacijas rodikliams buvo naudojama viena
iš trijų mišrių metodų strategijų - nuoseklių
procedūrų tyrimas, kuomet kiekybiniai ir kokybiniai
duomenys renkami nuosekliai vieni po kitų (ataskaitos 2-8
skyriai). Šiuo etapu, taikant kokybinį metodą buvo
atliekama žvalgomoji analizė esamiems rodikliams,
vertinama rodiklių atitiktis Europos Komisijos
rekomendacijoms, įvykdyti interviu su suinteresuotomis
šalimis, atlikta žvalgomoji užsienio šalių analizė, nustatyti
trūkumai, įvertintos tobulinimo galimybės. Vėliau pritaikant
kiekybinius metodus buvo atlikta statistinių duomenų
analizė, analizuojami galimi duomenų šaltiniai, jų kaupiami
duomenys, išsiaiškintas duomenų detalumo lygis bei
gavimo būdai, šaltinių patikimumas, kas leido ekspertiniu
vertinimu (atsižvelgiant į atliktą analizę) parengti
rekomendacijas.

Teisinių dokumentų
analizė;
Ekspertinis vertinimas
Teisinių dokumentų
analizė;
Ekspertinis vertinimas

Atlikta teisinių dokumentų susijusių su asmens duomenų
apsauga, duomenų saugojimu analizė, pateiktos
rekomendacijos GDPR taikymo užtikrinimui.
Atsižvelgiant į atliktą analizę, parengtas rekomendacijas bei
išanalizuotą teisinį dokumentą, parengtos rekomendacijos
Švietimo stebėsenos tvarkos tobulinimui.

Šaltinis: Sudaryta Konsultanto

Konsultanto specialistai:
Dr. Doc. Andrius Jaržemskis
Dr. Doc. Birutė Aleksandravičiūtė
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Mgr. Ieva Girdvainienė
Mgr. Živilė Klevėnė
Mgr. Elžbieta Germanovič
Gintarė Vitkauskaitė
Nepriklausomumas
Ši Ataskaita yra parengta nepriklausomo Konsultanto, joje pateikti vertinimai, išvados, rekomendacijos yra
patariamojo pobūdžio ir skirti Lietuvos Respublikos švietimo politikos formuojančioms ir ją
įgyvendinančioms institucijoms. Konsultantas neneša materialinės ar kitokios atsakomybės už pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimą ar neįgyvendinimą. Ataskaita yra analitinio – rekomendacinio pobūdžio
darbas, kurios rekomendacijos yra pagrįstos metodų trianguliacijos metodu ir esant politinei valiai gali
būti taikomos Valstybėje įtvirtinant jas teisės aktais.
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2 Esamų rodiklių apžvalga ir vertinimas
Švietimo stebėsena yra vienas svarbiausių švietimo politikos formavimo įrankių. Jos paskirtis – atlikti
analizę, detaliai išnagrinėti esamą švietimo situaciją ir nustatyti jos būseną ir pokyčius, rasti priemones ir
būdus jos tobulinimui. Šiam tikslui yra sukurta Švietimo valdymo informacinė sistema (toliau – ŠVIS),
parengtas Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas.
Švietimo valdymo informacinė sistema yra įrankis, skirtas kaupti, apdoroti ir teikti su švietimu susijusius
duomenis. ŠVIS tikslas – teikti duomenis, reikalingus švietimo subjektams švietimo būklei įvairiais
aspektais analizuoti ir vertinti, švietimo kaitai prognozuoti, duomenimis pagrįstiems sprendimams
priimti ir švietimo kokybę laiduojančiam valdymui vykdyti.
ŠVIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (nuo 2019 m. sausio 1 d. LR
švietimo, mokslo ir sporto ministerija), kuri yra ir asmens duomenų valdytoja, o ŠVIS tvarkytojas –
Švietimo informacinių technologijų centras (ITC), kuris yra ir asmens duomenų tvarkytojas.
ŠVIS kaupiami duomenys:

•

apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas;

•

gaunami iš 10 valstybinių informacinių sistemų (IS), registrų bei tiesiogiai iš juridinių asmenų.
Kaupiami duomenys yra naudojami rodiklių skaičiavimams, kurie leidžia įvertinti Lietuvos
švietimo būklę. Detalus ŠVIS duomenų tiekėjų ir duomenų gavėjų sąrašas pateikiamas
paveikslėlyje 1.

1 pav. ŠVIS duomenų tiekėjai ir duomenų gavėjai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

ŠVIS veikia, kaip duomenų rinkimo ir atvaizdavimo sistema. Švietimo stebėsenai aktuali informacija ŠVIS
atvaizduojama iš 25 skirtingų duomenų šaltinių, todėl ji turi būti aiški ir aktuali reikiamu laiku duomenų
gavėjams.
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Iš ŠVIS įeities duomenų, kurie apima skirtingas ugdymo pakopas (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas,
pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas, profesinis mokymas ir studijos) formuojami
išvesties duomenys:

•

rodikliai, kurių stebėjimas leidžia įvertinti Lietuvos švietimo būklę.

Duomenis iš ŠVIS gauna visi švietimo ir mokslo stebėsenos, ir valdymo subjektai, nacionalinės žmogiškųjų
išteklių stebėsenos vykdytojai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys ataskaitas (žr. 2 pav. ), kurie reguliariai
elektroninėmis priemonėmis gauna sugeneruotas tipines arba individualizuotas ŠVIS rodiklių, su jais
susijusių statistinių duomenų.

2 pav. ŠVIS duomenų šaltiniai, įeitis duomenys, išvesties duomenys ir duomenų gavėjai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Mokinių registras (toliau – MR) yra vienas iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
valdomų registrų, kurio paskirtis – registruoti Mokinių registro nuostatuose nurodytus registro objektus,
rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims,
atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. (žr. 3 pav.)
Į ŠVIS patenka duomenys iš Mokinių registro, kurio objektai yra mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir
formalųjį švietimą papildančias, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Mokinių registre
kaupiami bendrieji ir specialieji duomenys:

•

prie bendrųjų priskiriamas 41 duomuo;

•

prie specialiųjų (duomenys pagal ugdymo / mokymo programas) – 42 duomenys.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Registro objektai

Mokinių registras
Registro paskirtis – registruoti Nuostatuose nurodytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti
Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus
Lietuvos
Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerija

Mokyklos, kiti švietimo teikėjai, vykdantys
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar)
formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo
vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo
programas (Švietimo teikėjai) ir Švietimo
informacinių technologijų centras (ITC)

Registro objektai yra mokiniai, kurie mokosi
pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
ir (ar) formaliojo profesinio mokymo,
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį
švietimą
papildančias,
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo programas

3 pav. Mokinių registro valdytojas, tvarkytojai / tiekėjai, registro objektai ir paskirtis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Mokinių registro tvarkytojai yra mokyklos, kiti švietimo teikėjai, vykdantys pradinio, pagrindinio, vidurinio
ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančias, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas ir Švietimo informacinių technologijų
centras. Mokinių registro tvarkytojai taip pat yra ir asmens duomenų tvarkytojai.
Mokinių registre kaupiami duomenys yra vienas iš mokinių pasiekimų rodiklių, statistinių ataskaitų
formavimo duomenų šaltinių. Atsižvelgiant į tai, kad Mokinių registre jau dabar yra kaupiama dalis
mokinių pasiekimų, yra siūloma išplėsti Mokinių registro funkcionalumą, siekiant galimai maksimalaus
mokinio (ių) pasiekimų kaupimo vienoje vietoje ir jų panaudojimo mokinio savęs įsivertinimui galimybių
išplėtimo.

Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarka
2012 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V–1201 įsakymu „Dėl valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo
tvirtinimo“ valstybės švietimo ir mokslo stebėsena yra švietimo ir mokslo stebėsenos subjektų vykdoma
nuolatinė švietimo ir mokslo būklės bei kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, taip pat tam reikalingų
duomenų rinkimas.
Ji apima duomenų rinkimą apie švietimą ir mokslą: ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą,
profesinį mokymą, aukštąjį mokslą, suaugusiųjų mokymą, neformalųjį vaikų švietimą, mokslo veiklą.
Skirtingų lygmenų švietimo ir mokslo stebėsenos subjektai neatlygintinai keičiasi stebėsenos duomenimis
ir informacija naudodami ŠVIS.
2012 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V–1201 įsakymu yra reglamentuojama, kad (žr. 4 pav.):

•

švietimo ir mokslo stebėsena organizuojama ir vykdoma valstybiniu, savivaldybės ir švietimo
įstaigų, mokslo ir studijų institucijų lygmenimis;

•

švietimo ir mokslo stebėsenos veikloms koordinuoti švietimo ir mokslo ministras tvirtina
Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupę.

Už švietimo ir mokslo stebėsenos organizavimą ir vykdymą valstybės lygmeniu atsakinga Švietimo ir
mokslo ministerija ir jos įgaliotos institucijos. Valstybės lygmens švietimo ir mokslo stebėseną vykdo
Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau– ŠVIS) tvarkytojas ir kitos įgaliotos institucijos.
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Organizavimas ir vykdymas savivaldybės lygmeniu nustatomas savivaldybės administracijos
dokumentuose. Visas savivaldybes atstovaujanti institucija – Lietuvos savivaldybių asociacija – gali sutarti
dėl bendrų regioninės stebėsenos principų ir rodiklių teikimo ir naudojimosi ŠVIS.
Organizavimas ir vykdymas švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos lygmeniu nustatomas švietimo
įstaigos, mokslo ir studijų institucijos dokumentuose.
Švietimo ir mokslo
stebėsena organizuojama ir

valstybės lygiu

Švietimo ir mokslo
stebėsenos
veikloms koordinuoti švietimo
ir mokslo ministras tvirtina
Švietimo ir mokslo
stebėsenos koordinavimo
grupę

Organizavimą ir vykdymą
atsakinga Švietimo ir mokslo
ministerija ir jos įgaliotos
institucijos. Valstybės lygmens
švietimo ir mokslo stebėseną
vykdo Švietimo valdymo
informacinės sistemos (toliau–
ŠVIS) tvarkytojas ir kitos

1. koordinuoja bei prižiūri
švietimo ir mokslo
stebėsenos vykdymą ir
organizavimą tarp skirtingų
institucijų;
2. svarsto ir teikia švietimo ir
mokslo ministrui Valstybės
(strateginių) švietimo ir
mokslo stebėsenos rodiklių
sąrašo projektą bei siūlymus
dėl jo atnaujinimo;
3. atsižvelgus į ŠVIS
tvarkytojo atliktą duomenų
rinkimo administracinės
naštos įvertinimą, teikia
išvadas ir siūlymus švietimo ir
mokslo ministrui dėl didelės
apimties ir brangių duomenų
rinkimo ir tyrimų vykdymo;
4. nagrinėja kitus su švietimo
ir mokslo stebėsena
susijusius klausimus.

ŠVIS tvarkytojas:
1. duomenų rinkimą,
kaupimą, apdorojimą ir šių
veiklų koordinavimą;
2. duomenų, rodiklių ir
informacijos teikimą
užsakovams ir/arba skelbimą
naudotojams;
3. duomenų rinkimo, kaupimo
ir apdorojimo administracinės
naštos įvertinimą;
4. kitas veiklas vadovaudamasi
švietimo ir mokslo ministro
patvirtintais ŠVIS nuostatais.

savivaldybės lygiu

Organizavimas ir vykdymas
savivaldybės lygmeniu
nustatomas savivaldybės
administracijos
dokumentuose. Visas
savivaldybes atstovaujanti
institucija – Lietuvos
savivaldybių asociacija – gali
švietimo įstaigos, mokslo ir
studijų institucijos

Organizavimas ir vykdymas
švietimo įstaigos, mokslo ir
studijų institucijos lygmeniu
nustatomas švietimo įstaigos,
mokslo ir studijų institucijos
dokumentuose.

4 pav. Švietimo ir mokslo stebėsenos organizavimas ir vykdymas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliai
2007 m. kovo 16 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK–2692 patvirtinti 95 strateginiai švietimo stebėsenos rodikliai ir galiojo iki 2012 m.
2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V–1200 (įsigaliojo 2012 m. rugpjūčio 24 d.) buvo patvirtinti nauji 49
valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai. 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V–1201 buvo
nustatyti švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliai, jų atrankos kriterijai ir tvirtinimo tvarka.
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2007 m. įsigaliojusiu įsakymu patvirtinti rodikliai detaliai atspindėjo švietimo sistema pagal 7 skirtingas
dedamąsias, kurios leido įvertinti tiek švietimo sistemos kontekstą, tiek mokinių pasiekimus, personalą ir
mokymosi procesą. 2012 m. patvirtintas įsakymas numatė beveik 2 kartus mažesnį kiekį strateginių
rodiklių, kurie labiau koncentruotai atspindi švietimo kontekstą, personalą bei mokinių pasiekimus (žr. 5
pav.). Pavyzdžiui, 2012 m. įsakyme liko tik du rodikliai susiję su pedagogais, kai 2007 m. galiojusiame
įsakyme buvo net 8 skirtingi rodikliai (žr. 6 pav.).

5 pav. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai „Dėl valstybės (strateginių) švietimo stebėsenos rodiklių
patvirtinimo“
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

6 pav. Rodikliai tiesiogiai susiję su pedagogais
Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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Vadovaujantis 2012 metais patvirtintais dokumentais Švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliai yra skirstomi
į valstybės (strateginius), taktinius ir operatyvinius rodiklius (žr. 7 pav.).

Švietimo ir mokslo stebėsenos
rodikliai

Valstybės (strateginiai) švietimo ir
mokslo stebėsenos rodikliai, glaustai
atskleidžiantys švietimo sistemos
būklės ir kaitos visumą. Jie stebimi
nuolatos. Šių rodiklių sąrašą tvirtina
švietimo ir mokslo ministras.
Rodiklių aprašus tvirtina ŠVIS
tvarkytojas suderinus su Švietimo ir
mokslo stebėsenos koordinavimo
grupe.
Valstybės (strateginių) švietimo ir
mokslo stebėsenos rodiklių skaičius
neturi viršyti 50 rodiklių

Taktiniai
švietimo
ir
mokslo
stebėsenos
rodikliai,
detaliau
apibūdinantys pagrindines švietimo
stebėsenos sritis ir išplėtojantys
valstybės (strateginius) rodiklius. Jie
stebimi nuolatos. Šių rodiklių sąrašą
tvirtina ŠVIS tvarkytojas, suderinus
su Švietimo ir mokslo ministerija, po
jiems reikalingų duomenų rinkimo,
kaupimo
ir
apdorojimo
administracinės naštos įvertinimo. Šių
rodiklių aprašus tvirtina Švietimo ir
mokslo ministerija arba jos įgaliotos
institucijos.
Nėra
sudaryto
ir
patvirtinto
valstybinio lygmens sąrašo!

Operatyviniai
stebėsenos
rodikliai, skirti švietimo ir mokslo
strategijų, programų, projektų,
strateginių ir tarpinstitucinių
veiklos planų stebėsenai atlikti,
kai tam nėra tinkamų valstybės
(strateginių) ar taktinių švietimo
ir mokslo stebėsenos rodiklių. Jie
stebimi
nustatytą
laiką
(terminuotai). Šių rodiklių sąrašus
ir aprašus tvirtina rengėjas, gavęs
ŠVIS
tvarkytojo
pritarimą
įvertinus su rodiklių atsiradimu
sukuriamą administracinę naštą.

Nėra sudaryto ir patvirtinto
valstybinio lygmens sąrašo!

7 pav. Švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Atlikus pirminę 49 valstybės (strateginių) rodiklių tiriamąją analizę, kurios metu buvo nustatyta, kad 7
strateginiai rodikliai yra neskaičiuojami dėl negaunamų duomenų iš rodiklių aprašuose patvirtintų
duomenų šaltinių:

•

nr. 3 – „Asmenų, kuriems per metus ambulatorinėje ar stacionarioje sveikatos priežiūros
įstaigoje yra užregistruota bent viena liga ar trauma, skaičius“;

•

nr. 7 – „Gyventojų, pasinaudojusių kultūros paslaugomis, dalis“;

•

nr. 9 – „Pasitikinčiųjų švietimu dalis“;

•

nr. 12 – „Besimokančiųjų, kurių motinos (globėjos) yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą, dalis“;

•

nr. 19 – „Pedagoginio personalo vidutinio darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio
valstybės sektoriuje santykis“;

•

nr. 30 – „Mokinių / studentų motyvacijos mokytis įsivertinimas“;

•

nr. 31 – „Mokinių / studentų ugdymo / studijų kokybės įvertinimas“.
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2018 m. gruodžio 7 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu nr. V-1007 dėl švietimo ir mokslo ministro
2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V–1200 „Dėl valstybės (strateginių) švietimo stebėsenos rodiklių
patvirtinimo“, šie 7 rodikliai buvo pripažinti netekusiais galios. Šiuo metu liko galioti 42 strateginiai
rodikliai, kuriems atliktas integralumo ir efektyvumo vertinimas, pateikti siūlymai rodiklių aprašų
atnaujinimui (žr. 1 priedą. 42 valstybinių (strateginių) stebėsenos rodiklių integralumo ir naudojimo
efektyvumo vertinimas, rekomendacijos dėl rodiklių aprašų informacijos atnaujinimo).
2 lentelė. Integralumo ir efektyvumo kriterijai
Integralumas

Efektyvumas

Rodiklio integralumą vertinome pagal rodiklio įtaką
keturioms vienodai svarbioms kategorijoms:
•
•
•
•

švietimo rezultatams;
švietimo finansavimui;
darbo rinkai;
socialiniam–ekonominiam kontekstui.

Išskiriame tris rodiklio integralumo vertinimo lygmenis:
1.
2.
3.

aukštas – apima visas keturias integralumo
kategorijas;
vidutinis – apima dvi arba tris integralumo
kategorijas;
žemas – apima vieną integralumo kategoriją.

Rodiklio efektyvumą nustatėme atsižvelgę į:
•
•
•

į rodikliui reikalingų duomenų šaltinių skaičių;
į rodikliui reikalingų duomenų kiekį ir apimtį;
į rodikliui reikalingų duomenų pateikimo į ŠVIS
būdą.

Išskiriame tris rodiklio efektyvumo lygmenis:
1.
2.

3.

aukštas – vienas duomenų šaltinis, duomenys į
ŠVIS patenka automatiniu būdu;
vidutinis – vienas arba du duomenų šaltiniai,
duomenims patekti į ŠVIS reikia papildomo
suvedimo;
žemas – trys ir daugiau duomenų šaltinių, labai
didelis duomenų kiekis, duomenys suvedami
rankiniu būdu.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Atlikę valstybinių (strateginių) stebėsenos rodiklių integralumo ir naudojimo efektyvumo vertinimą (žr. 1
priedą) nustatėme, kad nerasta žemo integralumo rodiklių. Bet nustatėme du žemo efektyvumo rodiklius:
1. 37. Švietimo įstaigų, sistemingai taikančių kokybės valdymo sistemas, dalis. Dėl dviejų priežasčių:
1) duomenis per formas į ŠVIS veda visos Lietuvoje veikiančios švietimo įstaigos; 2) nuo 2016
metų ŠVIS šio rodiklio rezultatų neatvaizduoja.
2. 49. Baigusiųjų ir tais pačiais metais tęsiančių mokymąsi kitame švietimo lygmenyje arba
įsidarbinusių mokinių / studentų dalis. Dėl dviejų priežasčių: 1) rodikliui apskaičiuoti reikalingi bent
3 duomenų šaltiniai; 2) Švietimo informacinių technologijų centro atstovai patvirtino, kad
rodikliui reikalingi duomenys iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ŠVIS nepasiekia.
Taip pat nustatėme, kad 42 valstybės (strateginiai) rodikliai pagal rodiklio integralumą tolygiai pasiskirsto
tarp aukšto ir vidutinio efektyvumo lygmens (po 21 rodiklį). Pagal rodiklio naudojimo efektyvumą
valstybės (strateginius) rodiklius suskirstėme į 9 aukšto, 31 vidutinio ir 2 žemo lygmens rodiklius.
Pateikėme rekomendacijas dėl rodiklių aprašų informacijos patikslinimo, techninių klaidų atkoregavimo,
duomenų šaltinio atnaujinimo (žr. 1 priedą).
Savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos rodikliai. Savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos rodiklių
sąrašą sudaro rodikliai, apibūdinantys švietimo būklę ir kaitą savivaldybės mastu. Savivaldybės lygmens
švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
Švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos lygmens stebėsenos rodiklių sąrašą sudaro rodikliai,
parodantys švietimo ir mokslo būklę ir (ar) pokyčių mastą švietimo įstaigoje, mokslo ir studijų institucijoje.
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Švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklių sąrašą tvirtina
įstaigos/ institucijos vadovas.
Atlikus savivaldybių administracijų direktorių patvirtintų švietimo stebėsenos rodiklių analizę nustatyta,
kad tarp tvirtinamų rodiklių patenka valstybiniai (strateginiai) rodikliai, kuriuos teikia ŠVIS bei rodikliai,
kurių duomenų teikėjai yra tiesiogiai švietimo įstaigos arba savivaldybės administracijos finansų ar
socialinių paslaugų skyriai. Savivaldybių administracijų direktoriai tvirtina švietimo stebėsenos rodiklius.
Tarp patvirtintų rodiklių patenka ir valstybiniai (strateginiai) rodikliai bei rodikliai, kurių teikėjais tiesiogiai
yra mokyklos ar savivaldybių administracijų finansų skyriai.
Išanalizavus atsitiktinai atrinktų savivaldybių švietimo stebėsenos rodiklius nustatyta, kad tarp rodiklių yra
įtraukiami tokie, kurie buvo patvirtinti 2007 m. kovo 16 dieną įsigaliojusiu įsakymu (2005 m. gruodžio 30
d. įsakymas Nr. ISAK–2692), taip pat savivaldybės renka detalesnius duomenis apie pedagogus, mokymui
skirtas lėšas ir jų pasiskirstymą iš skirtingų šaltinių (žr. 8 pav.).

8 pav. Savivaldybės lygmens švietimo stebėsenos rodiklių pavyzdžiai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Svarbu atkreipti dėmesį, kad visų savivaldybių stebimi švietimo rodikliai skiriasi ir kiekviena savivaldybės
administracija gali pasitvirtinti jai tinkamą rodiklių sąrašą, todėl savivaldybių renkamų papildomų rodiklių
(kitokių nei numatyti valstybės (strateginių) rodiklių sąraše) integralus, nuolatinis stebėjimas ir perkėlimas
pagal poreikį į valstybinį lygmenį būtų sudėtingas dėl rodiklių įvairovės.
Išoriniai Lietuvos mokyklų vertinimai atliekami pagal 25 rodiklius. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
(toliau – NMVA) atlieka mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas išorinį vertinimą pagal
dvidešimt penkis rodiklius (žr. 9 pav.), tačiau vertinimas yra atliekamas ne kiekvienais metais (8 priedas).
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9 pav. 25 išorinio vertinimo rodikliai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

NMVA vykdomų išorinių mokyklų vertinimų organizavimo ir vykdymo tvarka yra patvirtinta 2007 m.
balandžio 2 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu NR. ISAK-587. Vertinimas organizuojamas ir
vykdomas kiekvienoje šalies mokykloje ne rečiau kaip kas 7 metus. Vertinamų mokyklų sąrašą kitiems
kalendoriniams metams tvirtina švietimo ir mokslo ministras iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. Vertinimo
mokykloje metu stebi visas mokyklos veiklos sritis: ugdymo(si) veiklas (pamokas), projektus, klasės
valandėles, neformalųjį švietimą ir kita.
Kiti esami arba kuriami švietimo stebėsenos rodikliai. Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsena –
nuolatinis duomenų rinkimas ir analizė, siekiant padėti švietimo subjektams (švietimo įstaigos, kiti
švietimo teikėjai ir švietimo valdymo subjektai), kurie atlieka švietimo kokybę laiduojančią veiklą,
analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų užimtumo, apimančio ūkio, švietimo ir darbo rinkos sritis, būklę,
kaitą, procesus įvairiais aspektais ir prognozuoti ateities tendencijas, priimti įrodymais (duomenimis)
pagrįstus sprendimus.
Nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėseną koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisija, rodiklių
aprašus tvirtina švietimo ir mokslo ministras, o stebėseną vykdo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija ir jų įgaliotos įstaigos, taip pat Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
(MOSTA). Nacionalinėje žmogiškųjų išteklių stebėsenoje numatyta 60 skirtingų rodiklių, kurie apibūdina
Lietuvos gyventojų užimtumo, apimančio ūkio, švietimo ir darbo rinkos sritis, būklę, kaitą, procesus (žr. 10
pav.).

10 pav. Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos rodiklių sistemos sandaros, vykdytojų ir koordinatoriaus schema
Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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Atlikus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos rodiklių analizę, nustatyti tik keli rodikliai, kurie gali
būti susiję ikimokykliniu, priešmokykliniu, bendruoju ugdymu bei neformaliu vaikų švietimu. Asmenys,
kurie mokosi:

•

savarankiškai dirbančių asmenų skaičius (vienetais);

•

samdomą darbą dirbančių asmenų skaičius (vienetais);

•

savarankiškai ir samdomą darbą dirbančių asmenų skaičius (vienetais);

•

dirbančių studentų arba mokinių skaičius (vienetais).

Įvertinus visus esamus švietimo stebėsenos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir
neformaliojo vaikų švietimo rodiklius (ne tik strateginius, taktinius ir operatyvinius) nustatyta, kad
integralumo lygis yra žemas dėl rodiklių netolygumo, skirtingo reguliarumo ir lygmens.
Įvertinome esamą švietimo stebėseną pagal CIPO modelį (žr. 11 pav.).

11 pav. Švietimo stebėsenos įvertinimas pagal CIPO modelį
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Nustatėme, kad esama švietimo stebėsena yra fragmentiška, tačiau duomenų, skirtų švietimo stebėsenai
atlikti, aibė yra pakankamai didelė ir gali užtikrinti įvairių pjūvių rodiklių stebėseną.
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Esamų rodiklių apžvalgos ir vertinimo apibendrinimas ir išvados
Atlikus 49 valstybės (strateginių) rodiklių analizę buvo nustatyta, kad 7 strateginiai rodikliai yra
neskaičiuojami dėl negaunamų duomenų iš rodiklių aprašuose patvirtintų duomenų šaltinių. 2018 m.
gruodžio 7 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu šie 7 rodikliai buvo pripažinti netekusiais galios.
Atlikę likusių galioti 42 valstybinių (strateginių) stebėsenos rodiklių integralumo ir naudojimo efektyvumo
vertinimą, nustatėme, kad pagal rodiklio integralumą rodikliai tolygiai pasiskirsto tarp aukšto ir vidutinio
integralumo lygmens (po 21 rodiklį). Pagal rodiklio naudojimo efektyvumą valstybės (strateginius) rodikliai
pasiskirsto į 9 aukšto, 31 vidutinio ir 2 žemo lygmens rodiklius.
Atlikus savivaldybių lygmens švietimo stebėsenos rodiklių analizę nustatyta, kad visų savivaldybių stebimi
švietimo rodikliai skiriasi ir kiekviena savivaldybės administracija gali pasitvirtinti jai tinkamą rodiklių
sąrašą, todėl savivaldybių lygmeniu stebimų rodiklių (kitokių nei numatyti valstybės (strateginių) rodiklių
sąraše) nuolatinis stebėjimas ir perkėlimas pagal poreikį į valstybinį lygmenį būtų sudėtingas dėl rodiklių
įvairovės skirtingose savivaldybėse.
Taip pat Lietuvoje yra vykdomas išorinis mokyklų vertinimas, pagal 25 rodiklius nustatytus NMVA.
Kiekvienais metais yra įvertinama tik dalis mokyklų, pasirinktinai, todėl nėra galimybės valstybės mastu
stebėti ir lyginti visų Lietuvos mokyklų.
Nacionalinėje žmogiškųjų išteklių stebėsenai vykdyti numatyta 60 skirtingų rodiklių, kurie apibūdina
Lietuvos gyventojų užimtumo, apimančio ūkio, švietimo ir darbo rinkos sritis, būklę, kaitą, procesus.
Atlikus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos rodiklių analizę, nustatyti tik keli rodikliai, kurie susiję
ikimokykliniu, priešmokykliniu, bendruoju ugdymu bei neformaliu vaikų švietimu.
Nustatėme, kad esama švietimo stebėsena yra fragmentiška, tačiau duomenų, skirtų švietimo stebėsenai
atlikti aibė yra pakankamai didelė o tai leidžia teigti, kad valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklių
sąrašas (atsižvelgiant į duomenų šaltinių prieinamumą ir patikimumą) gali būti papildytas naujais
rodikliais.
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3 Rodiklių atitikties Europos Komisijos
rekomendacijoms vertinimas
Šešiolika Europos ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo ekspertų po susitikimų 2017 metų rugsėjo ir gruodžio
mėnesiais identifikavo 22 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės rodiklius (2 priedas), kuriais galima
remtis siekiant įvertinti kiekvienos Europos Sąjungos narės ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo švietimo
sistemų efektyvumą. Ekspertai išskyrė 10 pagrindinių ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės rodiklių
(žr. 12 pav.).

12 pav. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės rodikliai (versta iš anglų kalbos), iš jų 10 rodiklių paryškinti
Šaltinis: sudaryta Konsultanto, remiantis Europos Komisijos priimtomis ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo
rekomendacijomis

Peržiūrėję Europos Komisijos priimtus 22 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės rodiklius ir atlikę
rodiklių atitikties vertinimą, nustatėme, kad nėra rodiklių atitikmenų galiojančiame Lietuvos švietimo
stebėsenos rodiklių sąraše.
Prieš svarstant EK ekspertų siūlomų rodiklių įtraukimą į valstybės lygio sąrašą, turi būti įvertinti galimi
duomenų šaltiniai ir jų patikimumas, sulygtas ir pagrįstas kiekvieno jų poreikis, įvertinta administracinė ir
finansinė jų formavimo našta.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijos. 2008 metais Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau–EBPO) suformulavo šešias rekomendacijas dėl švietimo
vertinimo, kurių pirmos dvi įkvėptos Suomijos pavyzdžio.
EBPO suformuluotos rekomendacijos:

•

Dėmesį koncentruoti į mokymą bei mokymąsi. Tai padarė Suomija dar 1990 metais ir ši EBPO
rekomendacija parengta Suomijos sėkmės pavyzdžiu.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

•

24

Suderinti apibendrinamąjį ir formuojamąjį vertinimą tarpusavyje. Apibendrinamasis vertinimas
skirtas daugiau strateginiam lygiui, o formuojamasis – mikrovadybiniam lygiui, laiku pastebėti
nukrypimus ir atlikti reikiamas mokymo bei mokymosi korekcijas. Tai irgi pagrįsta Suomijos
pavyzdžiu.

•

Užtikrinti, kad duomenys, renkami klasės, mokyklos ir šalies lygmenyse, būtų susieti tarpusavyje
ir būtų naudojami formuojamiesiems tikslams.

•

Investuoti į mokymą, atlikti formuojamąjį vertinimą ir paramos teikimą.

•

Skatinti inovacijas.

•

Suartinti tyrimus, politiką ir praktiką.

EBPO taip pat pažymi mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimų svarbumą, kuriuos įgyvendinti
turi padėti vertinimas standartizuotais testais ir akcentais į pažangą (žr. 13 pav.).
OECD rekomenduoja pradėti nuo mokymosi poreikių diagnozavimo ir mokymosi tikslų iškėlimo. Tikslams pasiekti
rekomenduojama sukurti palankią aplinką, kuriai būdinga:

•
•
•
•
•

saugumas ir geranoriškumas;
mokinių įtraukimas į mokymosi procesą;

•
•

padeda nuspręsti ar mokymas ir mokymasis yra efektyvus;
gali būti taikoma individualiam mokiniui, visai klasei, didesnei mokinių grupei.

tarimasis dėl mokymosi tikslų ir metodų;
mokymosi tikslų struktūravimas ir detalizavimas;
mokymo koregavimas, atsižvelgiant į mokinių poreikius.
Dėl vertinimo rekomenduojama:
• Tikslų pasiekimo Vertinimui turi būti taikomos modernios mokymo technikos: grįžtamasis ryšys, klausinėjimas ir
„pastoliavimas“.
• Turi būti ugdomas besimokančiojo autonomiškumas.
• Reikia stiprinti švietimo sistemos gebėjimus atpažinti mokinio mokymosi pažangą ir vykdyti pažangos stebėseną.
Pažangos stebėsena suprantama, kaip:
• moksliškai pagrįsta praktika;
• vertina mokinių mokymosi rezultatus ir konteksto veiksnius;

13 pav. EBPO rekomendacijos
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Pažangos stebėsenos žingsniai ir jos privalumai įvardyti EBPO neabejotinai turi būti perkelti į Lietuvą,
tačiau būtina juos pritaikyti atsižvelgiant į Lietuvos kontekstą (žr. 14 pav.).

14 pav. Pažangos stebėsenos žingsniai ir jos privalumai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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Vertinant švietimo stebėseną, kaip sudėtinę švietimo strategijos dalį, reikia įvertinti vieno labiausiai
pripažįstamų švietimo ekspertų, JAV mokslininko Robert J. Marzano citatą: „Tyrimų išvada ... yra ta, kad
jokia mokymo strategija negali vienodai gerai veikti skirtingose situacijose.” Strategija, kuri tam tikromis
aplinkybėmis veikia labai gerai, kitomis aplinkybėmis gali veikti tik patenkinamai, o dar kitomis
aplinkybėmis – netgi gali kenkti, todėl „... nekritiškas, neišbandytų mokymo strategijų taikymas gali sukelti
nenumatytų neigiamų pasekmių.”

Rodiklių atitikties Europos Komisijos rekomendacijoms vertinimo
apibendrinimas ir išvados
Peržiūrėję Europos Komisijos priimtus 22 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės rodiklius ir atlikę
rodiklių atitikties vertinimą, nustatėme, kad nėra rodiklių atitikmenų galiojančiame Lietuvos švietimo
stebėsenos rodiklių sąraše. Prieš svarstant EK ekspertų siūlomų rodiklių įtraukimą į valstybės lygio sąrašą,
pirmiausia turi būti standartizuotas duomenų fiksavimas, kurie būtų galimi palyginti valstybės lygiu.
Atsiradus reikiamiems duomenims ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės rodiklių formavimui turi
būti įvertintas jų integralumas ir efektyvumas, įvertinta rodiklių formavimo administracinė ir finansinė
našta.
Vadovaujantis EBPO rekomendacijomis dėl švietimo vertinimo, nustatėme, kad turi būti atsižvelgta į
rekomendacijų 3 punktą, numatantį, kad „duomenys, renkami klasės, mokyklos ir šalies lygmenyse, būtų
susieti tarpusavyje“, todėl turi būti peržiūrėtos galimybės panaudoti privačių/komercinių elektroninių
dienynų kaupiamus duomenis ir galimybes juos kaupti vienoje vietoje.
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4 Galimybės dėl privačių duomenų šaltinių
Lietuvoje naudojami penki privatūs / komerciniai duomenų šaltiniai - elektroniniai dienynai, kaupiantys
duomenis apie mokinių pasiekimus:
1. EDUKA dienynas – tai mokinių vertinimo ir įsivertinimo priemonė, skirta mokytojams, mokiniams
ir jų tėvams.
2. Mano dienynas – tai mokymosi tinklas, modernizuojantis ir palengvinantis kasdieninę mokymo ir
mokymosi eigą. Priemonė skirta mokiniams, jų tėveliams, mokytojams bei mokyklos vadovybei.
3. TAMO dienynas – tai visų mokyklos veiklų, mokinių pasiekimų ir lankomumo apskaitos priemonė.
4. Veritus – tai informacinė sistema, skirta mokykloms, norinčioms savo veiklą organizuoti lengvai,
patogiai ir visapusiškai.
5. Mūsų darželis – įstaigos darbuotojams ir tėvams bendravimui skirta priemonė, siekiant kuo
geresnio vaikų ugdymo.
EDUKA dienynas – vaiko individualios pažangos fiksavimo priemonė, leidžianti nustatyti dalykų, bendrųjų
kompetencijų lygį bei prisidedanti prie vaiko individualios pažangos, kaupianti mokinių gebėjimų ir
individualios pažangos portfelį. EDUKA dienyne kaupiamas mokinių gebėjimų ir individualios pažangos
portfelis, kurio duomenys (pasirinktinai, atsižvelgiant į kitus Lietuvoje naudojamus privačius/komercinius
mokinių duomenų šaltinių kaupiamus duomenis) nuolatos/periodiškai turėtų būti perkeliami į Mokinių
registrą (žr. 15 pav.).

15 pav. „EDUKA“ dienyno funkcionalumas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Mano dienynas – tai mokymosi tinklas, modernizuojantis ir palengvinantis kasdieninę mokymo ir
mokymosi eigą. Priemonė skirta mokiniams, jų tėveliams, mokytojams bei mokyklos vadovybei. vartotojų
(mokyklų) kaupiami duomenys apie mokinių mokymosi rezultatus, mokyklos pažangą turėtų būti
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integruoti į Mokinių registrą, atsižvelgiant į šio dienyno ir kitų Lietuvoje naudojamų dienynų duomenų
struktūrą. (žr. 16 pav.).

16 pav. „Mano dienynas“ funkcionalumas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

TAMO dienynas – tai visų mokyklos veiklų, mokinių pasiekimų ir lankomumo apskaitos priemonė, kuri yra
labiausiai naudojama Lietuvos mokyklose ir jau turi sąsają su Mokinių registru, kas užtikrina mokinių
pažangos duomenų perkėlimą iš dienyno į Mokinių registrą, atsižvelgiant ir į kitų Lietuvos dienynų turimus
duomenis, kuriant bendrą perkeliamų duomenų struktūrą (žr. 17 pav.).
TAMO dienynas yra vienas labiausiai naudojamų dienynų Lietuvos mokyklose:

•

TAMO dienyną naudoja 65 proc. Lietuvos mokyklų.

•

TAMO dienyną naudoja 283 244 mokiniai.

•

TAMO dienyną naudoja 244 416 mokinių tėvų.

•

TAMO dienyną naudoja 29 007 mokytojų.
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TAMO siūlomi 4 dienynų tipai:
1. Bendrojo ugdymo lavinimo įstaigų dienynas.
2. Pradinio ugdymo dienyno modulis.
3. Neformaliojo, savarankiško ir namų mokymo dienyno modulis.
4. Profesinio ugdymo dienyno modulis.
TAMO dienyne pateikiama informacija apie:

•
•
•
•

Mokinių įvertinimus, pamokų lankomumą (ne tik nedalyvavimą pamokoje ar pamokose, bet ir pavėlavimus į
pamokas), mokinio pamokų tvarkaraštį, vykusių pamokų aprašymus, namų darbus.
Šiame el. dienyne galima rašyti pranešimus mokiniams, mokytojams, tėvams, fiksuoti vykusių ar vyksiančių
tėvų susirinkimų datas bei aprašymus, dalyvauti klasės diskusijų forumuose.
Dienyne mokiniams ir tėvams pateikiamas prognozuojamas trimestro / pusmečio įvertinimas, informacija
apie tam tikros dienos vidutinį mokinio įvertinimą.
Mokytojams trimestrų / pusmečių pabaigoje yra pateikiamas aritmetinis mokinio įvertinimo vidurkis, taip
pat išvedama informacija apie visus gautus įvertinimus.

17 pav. „TAMO“ dienyno funkcionalumas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

TAMO dienyno sistemos vartotojai: dienyno administratoriai; mokytojai; mokiniai; mokinių tėvai;
mokyklos vadovai; sveikatos specialistas.
Veritus – tai informacinė sistema, skirta mokykloms, norinčioms savo veiklą organizuoti lengvai, patogiai ir
visapusiškai. Veritus informacinėje sistemoje vartotojas gali matyti mokinio vidurkių statistiką, į kurią įeina
mokinio dalykų vidurkiai, klasės vidurkiai, mokinio reitingas klasėje ir jo reitingas tarp visų klasių (pagal
kiekvieną dalyką). Yra integracija su Mokinių registru (žr. 18 pav.).

18 pav. „Veritus“ informacinės sistemos funkcionalumas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Mūsų darželis – įstaigos darbuotojams ir tėvams bendravimui skirta priemonė, siekiant kuo geresnio vaikų
ugdymo, kuri turi integracija su Mokinių registru, kas užtikrina vaikų pažangos duomenų perkėlimą iš
dienyno į Mokinių registrą, atsižvelgiant ir į kitų Lietuvos dienynų turimus duomenis, kuriant bendrą
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perkeliamų vaikų pažangos ir pasiekimų duomenų struktūrą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimai yra fiksuojami ne pažymiais (žr. 19 pav.).

19 pav. „Mūsų darželis“ funkcionalumas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Buvo apklausti Lietuvoje veikiantys privačius duomenų šaltinių autoriai dėl esamos jų sistemų integracijos
funkcionalumo su Mokinių registru bei paprašyta jų įvardinti, kokius duomenis apie vaikų / mokinių
pasiekimus gali kaupti jų suskurtos sistemos. Keturi iš penkių dienynų nurodė, kokius duomenis galima
kaupti jų sistemose, o trys iš penkių dienynų patvirtino, kad turi integraciją su Mokinių registru (žr.20
pav.).

20 pav. Dienynų sistemose kaupiami duomenys ir integracija su MR
Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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Buvo nustatyta, kad visi dienynai turi bent jau vienpusę (t. y. duomenis arba teikia arba gauna iš Mokinių
registro) integraciją su Mokinių registru. „EDUKA“ dienynas, „Mano dienynas“ ir „Mūsų darželis“ gauna
duomenis iš Mokinių registro, o „TAMO“ dienynas ir „Veritus“ teikia duomenis Mokinių registrui. „Mano
dienynas“ šiuo metu vykdo dienyno tobulinimo darbus dėl abipusės integracijos su Mokinių registru.
Veiksmai, kurie turi būti atlikti norint gauti duomenis iš privačių / komercinių duomenų šaltinių:

•

Visi privatūs / komerciniai dienynai kaupia informaciją apie mokinių (vaikų) pasiekimus ir
pažangą. Mokinių pasiekimų ir pažangos duomenų integravimas į bet kokias kitas sistemas yra
įmanomas, tačiau turės būti atlikti papildomi programavimo darbai (kiekvienam dienynui
atskirai) ir įdiegti pakeitimai kiekvienai ugdymo įstaigai, kuri naudojasi vienu iš privačių /
komercinių dienynų. Taip pat papildomai programavimo ir diegimo darbai turės būti atlikti
Mokinių registre.

•

Svarbu, detaliai įvertinus kiekvieno iš privačių / komercinių dienynų kaupiamų mokinių pažangos
ir pasiekimų duomenų struktūrą ir turinį, sulygti dėl į Mokinių registrą integruojamų duomenų
struktūros, turinio ir formato.

•

Ugdymo įstaigos naudoja skirtingus, privačių asmenų sukurtus dienynus, todėl atsiranda rizika,
kad duomenų struktūra, formatas skirsis ir bus reikalingas IT sprendimas dėl duomenų
konvertavimo (iš skirtingų dienynų) į vieningą formatą išlaikant vienodą struktūrą.

•

Turės būti numatyti duomenų perdavimo būdai ir periodiškumas (online / periodiškai kas kiek
laiko ir pan.).

•

Sulygti dėl duomenų iš privačių / komercinių dienynų duomenų integracijai reikalingo
finansavimo dydžio ir šaltinių.

Galimybių dėl privačių duomenų panaudojimo apibendrinimas ir išvados
Analizė parodė, kad privačiais/komerciniais elektroniniais dienynais naudojasi daugiau nei pusė Lietuvos
mokyklų. Vien tik TAMO dienynu naudojasi apie 65 proc. mokyklų. Vienokią ar kitokią integraciją su
Mokinių registru turi visi penkti analizuoti dienynai, kuri apima tam tikrų mokinio asmens duomenų
perdavimą tarp dienyno ir Mokinių registro.
Taip pat analizė parodė, kad nors dienynuose ir yra kaupiami mokinių gebėjimų ir individualios pažangos
duomenys, šie duomenys kaupiami tik mokyklos lygyje ir nėra vieningos bazės, kur šie duomenys būtų
saugomi, analizuojami ir stebimi šalies mastu. Tai reiškia, kad turint patikimą ir su reikiama informacija
duomenų šaltinį (-ius), nėra išnaudojamos galimybės valstybės lygiu stebėti mokinių pasiekimų.
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5 Esamas ir prognozuojamas duomenų poreikis
Numatoma, kad mokinių pasiekimų formavimui didžiausias duomenų poreikis bus susijęs su mokymosi
rezultatais ir pasiekimais. Kaip pateikta 4 skyriuje, dalis šių duomenų yra renkami švietimo įstaigų
lygmenyje ir dažniausiai fiksuojami elektroniniuose dienynuose. Kita duomenų dalis yra kaupiami kitose
institucijose ir įstaigose (pvz. dalyvavimo olimpiadose ir konkursuose (LMNŠC), NVŠ, FŠPU (mokyklose),
duomenys apie tėvų pajamas kaupiami VMI ir perduodami į ŠVIS, informacija apie specialiuosius poreikius
ir bendrieji mokinio duomenys yra kaupiami Mokinių registre). Išsami reikalingų duomenų apie mokinių
pasiekimus sąrašo schema pateikta 21 paveikslėlyje.

21 pav. Išsami reikalingų duomenų apie mokinių pasiekimus poreikis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Prognozuojamas švietimo stebėsenai reikalingų duomenų poreikis nacionalinėse, savivaldybių ir švietimo
institucijų informacinėse sistemose, registruose nustatytas atsižvelgiant į ataskaitos 2-4 skyrių rengimo
metu surinktą informaciją, įvertinus galimybes dėl duomenų šaltinių prieinamumo ir jų patikimumo.
Išanalizavus institucijų pateiktas rekomendacijas (6 priedas) dėl trūkstamos informacijos kaupimo ir/ar
rodiklių formavimo nustatyta pirmiausia įvertinti patikimus duomenų šaltinius ir išsiaiškinti turimus , tik
tada teikti rekomendacijas naujiems rodikliams formuoti. Svarbu pabrėžti, kad rodiklio formavimui
pirmiausia turi būti surastas patikimas duomenų šaltinis, turinti statistinius duomenis, kurie yra vienodai
struktūrizuoti valstybės lygiu ir gali būti palyginami tarpusavyje.

Esamo ir prognozuojamo duomenų poreikio apibendrinimas ir išvados
Pirminė esamų ir prognozuojamų duomenų poreikio analizė parodė, kad yra patikimi ir išsamūs duomenų
šaltiniai, leidžiantys, vienoje vietoje kaupiant informaciją vykdyti efektyvesnę švietimo stebėseną, nei ji yra
šiuo metu.
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6 IS naudotojų patirties vertinimas
Siekiant įvertinti švietimo stebėsenai naudojamų informacinių sistemų naudotojų patirtis, atlikti 12 pusiau
struktūriškai apibrėžtų interviu su suinteresuotųjų šalių atstovais. Pasirinktas interviu metodas – pusiau
struktūriškai apibrėžtas interviu – suteikė galimybę sužinoti interviu respondentų nuomonę tam tikrais iš
anksto numatytais klausimais.
Dalį interviu dalyvavusių institucijų rekomendavo Švietimo informacinių technologijų centras (toliau –
ŠITC), kita dalis buvo identifikuota interviu metu, kuomet respondentai nurodydavo institucijas, galinčias
pateikti daugiau aktualių įžvalgų. Visuose interviu dalyvavo bent vienas ŠITC atstovas.
Interviu metu aplankyta 12 institucijų (žr. 22 pav.).

22 pav. Interviu su suinteresuotų šalių atstovais
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Interviu respondentams buvo parengti pagrindiniai interviu klausimai, kurių atsakymai buvo naudojami
esamos švietimo stebėsenos analizės vertinimui bei rekomendacijoms švietimo stebėsenos modelio
tikslinimui. Pagrindiniai interviu klausimai:
1. Ar esami 49 strateginiai švietimo stebėsenos rodikliai efektyvūs ir informatyvūs?
2. Ar esama valstybės švietimo stebėsena efektyvi? Kokias problemas ir trūkumus išskirtumėte?
3. Kokius švietimo stebėsenai panaudoti galimus duomenis Jūs kaupiate arba analizuojate?
4. Ar Jūsų kaupiami duomenys patenka / yra kaupiami ŠVIS, Mokinių registre?
5.

Ar atliekate švietimo stebėsenos analizes? Einamąsias švietimo stebėsenos ataskaitas? Jei taip,
kaip ir iš kur imate Jums reikalingus duomenis ar rodiklius? Ar užtenka esamų duomenų? Galbūt
susiduriate su duomenų trūkumo arba kitomis problemomis?

6.

Ar teikiate turimus švietimo stebėsenos duomenis Mokinių registrui?

7.

Ar galite iš Mokinių registro pasiimti atgal savo siųstus duomenis ir kitus Jums reikalingus
duomenis švietimo stebėsenai? Ar pastebėjote IT ar kitų funkcionalumo problemų siekdami atlikti
švietimo stebėsenos analizę?

8. Ar būtų techniškai įmanoma Jūsų turimus duomenis konsoliduoti Mokinių registre
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Taip pat, interviu metu buvo papildomai surinkta informacija (priedai 7, 9, 10), kuri buvo naudojama
ekspertiniam vertinimui (žr. 23 pav.).

23 pav. Interviu metu surinkta papildoma informacija
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

ŠVIS duomenų teikėjai ir / ar duomenų gavėjai kaip pagrindinę problemą nurodė sistemos sudėtingumą
siekiant gauti duomenis. Kitas pastebėjimas susijęs su tuo, kad sistemoje nėra renkami / atvaizduojami
duomenys, reikalingi institucijoms.

24 pav. Institucijų atstovų išsakyti pastebėjimai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Pagrindinė ŠMM atstovų ištransliuota žinutė – sistema yra sudėtingai valdoma. Esant duomenų poreikiui
ŠMM teikia užklausą ŠITC, kad paruoštų ir atsiųstų reikalingus duomenis, kadangi ŠMM darbuotojai patys
informacijos iš ŠVIS sistemos neatsisiunčia. Nors ŠITS ir organizuoja mokymus ŠVIS naudojimui, tačiau
mokymai nepasiteisina dėl ŠVIS sistemos sudėtingumo ir mokymų dalyviams trūkstamų kompetencijų
(reikalingos geros Microsoft Office Excel žinios).
NEC atstovai išskyrė duomenų nebuvo ir duomenų integralumo problemas. NEC negauna dvyliktokų
ugdymo programos dalykų metinių įvertinimų, dalis duomenų, kuriuos NEC teikia ŠVIS sistemoje nėra
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atvaizduojami. NEC atstovai patvirtino vienos duomenų bazės reikalingumą, kurioje būtų visi mokinių
pasiekimų duomenys – tai išspręstų duomenų kėlimo ir saugojimo problemas.
MOSTA atstovai patvirtino, kad ŠVIS yra sudėtinga sistema naudotojui, ypatingai asmenims, kurie su
sistema nesusiduria nuolatos. Dėl sudėtingo sistemos valdymo yra neišvengiama klaidų. MOSTA atstovai
taip pat išsakė pastabas, kad sistemoje trūksta duomenų ir trūksta rodiklių, kuriais remiantis būtų galima
atlikti aktualias švietimo sistemos analitines analizes ar prognozes.

IS naudotojų patirties vertinimo apibendrinimas ir išvados
Ataskaitos rengimo buvo atlikta 12 struktūriškai apibrėžtų interviu su suinteresuotųjų šalių atstovais.
Interviu metu respondentai galėjo išsakyti nuomonę tam tikrais iš anksto numatytais klausimais leidžiant
respondentui laisvai interpretuoti ir performuluoti užduodamus klausimus. Interviu parodė dvi esmines
problemas: švietimo stebėsenai skirta IS nėra draugiška naudotojui; nėra vieningos bazės kaupiančios
švietimo stebėsenai reikalingus (skirtinguose šaltiniuose kaupiamus) duomenis. Atsižvelgiant į tai
ataskaitoje bus išanalizuoti ir pateikti galimi nauji duomenų šaltiniai, nustatytos galimybės duomenis
kaupti vienoje vietoje, peržiūrėta esama švietimo stebėsenai skirta IS, pateiktos rekomendacijos jos
tobulinimui.
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7 Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų
sampratų analizė
Pagrindiniuose (Mokslo ir studijų įstatymas, Profesinio mokymo įstatymas, Švietimo įstatymas, Vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas) švietimą ir
mokslą reglamentuojančiuose įstatymuose nebuvo rasti sąvokų kaupiamasis vertinimas ir mokinių
pasiekimai paaiškinimai. Tačiau Švietimo įstatymo 38 str. yra nurodytas mokymosi pasiekimų vertinimas.
Remiantis Ugdymo bendrųjų programų priedais, mokinių pasiekimų sąvoka apibrėžiama taip: „mokinių
pasiekimai: nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas“. Taip pat remiantis Bendrosiose programose
pateiktais mokinių pasiekimų aprašais, nustatomi konkrečios pamokos, kontrolinio darbo, išorinio
vertinimo užduočių vertinimo kriterijai (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Pasiekimų samprata
Dokumentas

Samprata / apibūdinimas
Ištraukos iš 38 str.
Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi
pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose
nustatytais pasiekimų lygiais ar (ir) profesiniais arba profesinio rengimo
standartais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.

Lietuvos
įstatymas
redakcija)

Respublikos švietimo
Nr. XI-1281 (aktuali

Švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos ir savivaldybių vykdomosios
institucijos organizuoja mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų
patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi
pasiekimų patikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas
mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus <...>
pasiekimai vertinami Profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka.
Aukštųjų mokyklų studentų mokymosi pasiekimai vertinami Mokslo ir studijų
įstatymo nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos švietimo
mokslo ministro įsakymas

ir

dėl
produktyviojo
mokymosi
organizavimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo, 2015 m. birželio 25 d.
NR. V-680 (aktuali redakcija)

Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymas dėl
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo
programų
aprašo
patvirtinimo, 2015 m. gruodžio 21 d.
Nr. V-1309 (aktuali redakcija)

IV skyrius. 9 p. Mokykla vertina mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus,
vadovaudamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu
Nr. ISAK-256 „Dėl Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos“, ir
mokyklos susitarimais dėl mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo
(numato vertinimo būdus, formas, mokymosi mokykloje ir praktinio mokymosi
vietoje etapus ir kt.). Mokinio pažanga ir mokymosi pasiekimai nuolat aptariami
su mokiniu.
I skyriuje Bendrųjų nuostatų 4 punkte apibrėžiamos ugdymo(si) rezultatų ir
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sąvokos:
Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę
asmens brandą rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą,
gebėjimus ir nuostatas.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir
mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi
procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas
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Samprata / apibūdinimas
mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.

Lietuvos respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymas dėl
nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo
ugdymo programas tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 2005 m. balandžio 5 d.
NR. ISAK-556 (aktuali redakcija)

21 p. nustatyta, kad, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme fiksuojant ugdymo
laikotarpio įvertinimus, būtų skaičiuojamas svertinis arba aritmetinis vidurkis
(kokį vidurkį skaičiuoti, susitariama mokykloje).
Mokykla mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką turi skelbti mokyklos
tinklalapyje.

46. Mokykla priima sprendimus:
2017 m. birželio 2 d. Nr. V-442 LR
Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
„Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo
metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų
patvirtinimo“.

46.1. dėl mokinio pasiekimams ir pažangai vertinti ar / ir įvertinti būdų ir
priemonių. Numato, ar mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti bus
naudojami: pažymiai (10 balų vertinimo sistema), komentarai, kaupiamieji
taškai, aplankas (e. portfelis, e. aplankas), mokymosi pasiekimų aprašai,
mokinio charakteristikos, mokinio sėkmės istorijos, į(si)vertinimas, aprašomasis
vertinimas ir kt. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai gali būti
įvertinami pažymiu ar kitu būdu, pavyzdžiui, įrašu „įskaityta“. Įvertinimai gali
būti įskaitomi į atitinkamo dalyko pasiekimų įvertinimą.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Remiantis teisinių dokumentų analize nustatyta, kad mokinio pasiekimų samprata dažniausiai vartojama
kalbant apie brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas, svertinį arba aritmetinį įvertinimą pagal
dalykus.
4 lentelė. Kaupiamojo vertinimo samprata
Dokumentas

Samprata / apibūdinimas
Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus
kaupimas taškais; (Dažniausiai pasikartojantis apibrėžimas)
Kaupiamasis vertinimas – informacijos apie mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą
kaupimas taškais, kurie konvertuojami į pažymį, įskaitą;

Švietimo įstaigų pasiekimų ir
pažangos vertinimo tvarkos
aprašuose (atrinkti atsitiktine
tvarka)

Kaupiamasis vertinimas skatina mokinius dirbti kiekvienoje pamokoje, skatina lankyti
pamokas, tvarkingai vesti užrašus, vertinamos mokinio pastangos, noras
bendradarbiauti, iniciatyvumas, atkreipiamas dėmesys į mokinio padarytą pažangą.
Kaupiamojo vertinimo sukaupti balai konvertuojami į pažymį vieną kartą per mėnesį, jei
savaitinių pamokų yra 1- 2 ir du kartus per mėnesį, jei pamokų yra daugiau kaip 2.
Kaupiamasis vertinimas taikomas už namų darbų atlikimą ir aktyvų dalyvavimą
pamokose, konkursuose, olimpiadose ir kt. dalyko renginiuose.
Kaupiamasis vertinimas – vertinimas, skatinantis mokinių motyvaciją.
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Kaupiamojo vertinimo sąvokos apibrėžimo nacionalinių teisės aktų analizėje nebuvo nustatyta, tačiau
kaupiamojo vertinimo sampratos pateikiamos švietimo įstaigų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos
aprašuose. Dažniausiai vartojama samprata: kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio
mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas taškais.
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Mokinių pasiekimų kaupiamojo vertinimo koncepcijos projektas. Vadovaujantis rengiamu Mokinių
pasiekimų kaupiamojo vertinimo koncepcijos projektu (2018 12 04 projektas), koncepcijos paskirtis –
numatyti mokinių besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimų
vertinimo kaitos kryptis ir apibrėžti kokius pasiekimų įrodymus turi būti sukaupęs mokinys siekdamas
baigti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir siekdamas toliau mokytis pagal aukštesnės
ugdymo pakopos programą. Minimalūs reikalavimai keliami pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo,
vidurinio ugdymo pakopoms pateikti 25 paveikslėlyje.

25 pav. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų baigimo reikalavimai pagal Mokinių pasiekimų kaupiamojo
vertinimo koncepcijos projektą
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Svarstomi kaupiamojo balo sudarymo principai:
1. Kaupiamąjį balą sudaro per atitinkamą laikotarpį sukauptų trumpesnio laikotarpio įvertinimų
visuma.
2. Dėl vertinimo informacijos kaupimo būdų ir formų (pvz.: vertinimo aplanko, aprašo, pasiekimų
pažangos stebėjimo protokolo, dienoraščio ir kt.) susitariama mokykloje.
3. Informacija yra pateikiama nurodant pasiekimų lygmenį (pradiniame ugdyme) ir pažymį
(pagrindiniame ir viduriniame ugdyme), kuris įrašomas į dienyną ar kitą pasiekimų įvertinimui
skirtą platformą.
Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sampratų analizė ESF projektuose. Nustatėme, kad penkiuose
iš septynių ESF projektų (vienas dar vykdomas) kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sampratos
nebuvo apibrėžtos. Dviejų etapų projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo
įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“, mokinių pasiekimai iš dalies buvo apibrėžti tik rengiamų
vertinimo įrankių kontekste ir apėmė tik akademinių pasiekimų sritį. Taip pat, šio projekto metu buvo
minima sąvoka – „suderinto mokinių pasiekimų vertinimo sistema“ – tai galime vertinti, kaip kaupiamojo
vertinimo užuomazgą (žr. 5 lentelę).
5 lentelė. ESF projektų sąrašas ir projektų metu apibrėžtos kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sąvokos

Projektas

Sąvokų apibrėžimas

VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-002
Nacionalinis
egzaminų centras – „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų
sistemos tobulinimas“

Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sampratos
projekte nebuvo apibrėžtos.
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Projektas

Sąvokų apibrėžimas

VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002
Nacionalinis
egzaminų centras – „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų
sistemos tobulinimas“

Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sampratos
projekte nebuvo apibrėžtos.

Kaupiamojo vertinimo sąvoka nebuvo apibrėžta. Abu projekto
etapai vyko iki šios sąvokos atsiradimo. Buvo tik užuomazgos
diskutuojant dėl vertinimo kaitos.
VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-003
Ugdymo
plėtotės centras – „Standartizuotų mokinių
pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių
bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ I
etapas

Mokinių pasiekimai yra abstrakti sąvoka, kurios negalima
tiesiogiai stebėti ir matuoti. Mokinių pasiekimai buvo apibrėžti
(konkretizuoti) tik rengiamų vertinimo įrankių kontekste ir
apėmė tik akademinių pasiekimų sritį (tai aprašyta kiekvienos
standartizuotos programos įvade. Standartizuota programa
yra programa, detalizuojanti Bendrąsias programas, kurios
paskirtis detaliau apibrėžti mokinių pasiekimus, kurie bus
vertinami panaudojant testus).
Kaupiamojo vertinimo sąvoka nebuvo apibrėžta. Abu projekto
etapai vyko iki šios sąvokos atsiradimo. Buvo tik užuomazgos
diskutuojant dėl vertinimo kaitos.

VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003
Nacionalinis
egzaminų centras – „Standartizuotų
mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo
įrankių bendrojo lavinimo mokykloms
kūrimas, II etapas“

Mokinių pasiekimai yra abstrakti sąvoka, kurios negalima
tiesiogiai stebėti ir matuoti. Mokinių pasiekimai buvo apibrėžti
(konkretizuoti) tik rengiamų vertinimo įrankių kontekste ir
apėmė tik akademinių pasiekimų sritį (tai aprašyta kiekvienos
standartizuotos programos įvade. Standartizuota programa
yra programa, detalizuojanti Bendrąsias programas, kurios
paskirtis detaliau apibrėžti mokinių pasiekimus, kurie bus
vertinami panaudojant testus).

VP3-2.2-ŠMM-19-V-01-001
Nacionalinis
egzaminų centras – „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų
vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra“

Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sampratos
projekte nebuvo apibrėžtos.

VP3-2.2-ŠMM-19-V-01-002
Nacionalinis
egzaminų centras – „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų
vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra, II
etapas“

Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sampratos
projekte nebuvo apibrėžtos.

Nacionalinis egzaminų centras – projektas
„Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir
stebėsenos sistemos plėtra: mokinių
pasiekimų vertinimas“ (projekto kodas Nr.
09.2.1-ESFA-V-706-02-0001).

Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sampratos
projekte nebuvo apibrėžtos. PROJEKTAS DAR VYKDOMAS.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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Bendrajame ugdyme vertinimas atliekamas įvairiais tikslais. Vertinimo informacija reikalinga mokiniams,
jų tėvams, mokytojams, mokykloms ir įvairioms švietimo vadybos grandims.

26 pav. Suderinto mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo sistemos funkcijos
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Tam, kad bendrasis ugdymas veiktų, kaip bendra veiksminga sistema, visų rūšių vertinimas turėtų derėti
tarpusavyje. Tai akcentuojama ir vienoje iš 6 EBPO pateiktų rekomendacijų „užtikrinti, kad duomenys,
renkami klasės, mokyklos ir šalies lygmenyse, būtų susieti tarpusavyje ir būtų naudojami
formuojamiesiems tikslams“ (žr. 3 skyrių).
Aktualus Lietuvos bendrojo ugdymo vertinimo sistemos tobulinimo ilgalaikis tikslas – sukurti suderinto
mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo sistemą, kuri būtų grindžiama tais pačiais vertinimo kriterijais, kas
leistų vykdyti ne tik kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos stebėsena mokinio, klasės ar
mokyklos lygmenyje, bet ir valstybės lygmenyje.

Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų sampratos apibendrinimas ir
išvados
Švietimą ir mokslą reglamentuojančiuose teisės aktuose nebuvo rasti sąvokų kaupiamasis vertinimas ir
mokinių pasiekimai apibrėžimai. Remiantis teisinių dokumentų analize nustatyta, kad mokinio pasiekimų
samprata dažniausiai vartojama kalbant apie brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas, svertinį arba
aritmetinį įvertinimą pagal dalykus.
Kaupiamojo vertinimo sąvokos apibrėžimo nacionalinių teisės aktų analizėje nebuvo nustatyta, tačiau
kaupiamojo vertinimo sampratos pateikiamos švietimo įstaigų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos
aprašuose. Dažniausiai vartojama samprata: kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio
mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas taškais.
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8 Užsienio šalių švietimo stebėsenos sistemų
apžvalga
Dviejų užsienio šalių švietimo stebėsenos sistemų apžvalga numatyta Projekto Techninėje specifikacijoje .
Įvadinio Projekto susitikimo metu suinteresuotos šalys įvardino, kad turi lūkestį dėl vienos Britiškos
sistemos (Airijos, Škotijos ar Anglijos) pavyzdžio ir vienos Skandinaviškos šalies pavyzdžio. Užsienio šalys
nagrinėjamos remiantis mokslinėmis publikacijomis (jų itin daug Suomijos atveju, nes Suomijos
fenomenas nagrinėjamas pasaulyje kaip reiškinys bei EBPO suformulavo šešias rekomendacijas dėl
švietimo vertinimo, kurių pirmos dvi įkvėptos Suomijos pavyzdžio). Taip pat nagrinėti šių šalių švietimo
politikos formavimo ir stebėsenos institucijų viešai pateikiami dokumentai. Abi sistemos (Airijos ir
Suomijos) iš esmės atstovauja dvi paradigmas (Webb et all, 1998), kurios išryškėjo ir išsiskyrė praeito
amžiaus pabaigoje. Pirmoje, taip vadinama „angliškoji“ (taikoma JAV, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje)
dėmesį kreipia į mokinių pasiekimų skaitines reikšmes, jų palyginamumą, išsilavinimą daugiau traktuoja
per atitikties reikalavimams prizmę (pasiekimų vertinimas, standartizuoti testai), o švietimo sistemos
stebėsena daugiau vykdoma centralizuotu metodu ir tarnauja žmogiškųjų išteklių darbo rinkai (Condon,
McNaboe, 2017) ruošimo politikos įgyvendinimui (Departament of Education and Skills, 2015). Antroji yra
daugiau decentralizuoto pobūdžio, kuri daugiau pagrįsta neoliberalizmo idėjomis, asmenybių skirtumais,
mokymo individualizavimu, mokinio stipriųjų savybių atskleidimu, švietimo sistemos raidos
decentralizavimu (suteikiant galias mokytojui), orientuojantis į mokymo proceso gerinimą, bet ne į
rezultatą. Antroji paradigma lydima švietimo būklės stebėsenos decentralizavimu. Šios paradigmos
pradininkai yra suomiai (Antikainen, 2006).
Suomija nagrinėta kaip pavyzdinė šalis, kurios mokinių pasiekimai PISA penkiolikmečių testuose yra tarp
pirmaujančių pasaulyje nuo 2001 metų iki šiol. Suomijos gyventojų skaičius yra artimas Lietuvai (5,5 mln.
gyventojų, šalis pakankamai retai apgyvendinta, susiduriama su mokyklų tinklo problema). Švietimo
sistema orientuota į pagalbą mokiniui, kokybišką mokymą ir mokymąsi, itin mažai dėmesio skiriant
mokinių pasiekimų absoliutiniam vertinimui (Lie et all, 2000). Suomijoje tikima, kad jei mokymas ir
mokymasis vyks kokybiškai, tai pasiekimų vertinimas yra daugiau techninis reikalas, kuris tiesiog atspindės
mokymosi ir mokymo kokybę. Sistemos pagrindas yra stiprūs ir labai gerai parengti mokytojai (Kozleski,
Waitoller, 2010), mokytojo prestižas. Sistema yra stipriai decentralizuota, atsakomybę ir įgaliojimus ir
pačią stebsėną ir rodiklių pasirinkimą stebėsenai perkeliant pačioms mokykloms ir mokytojams (Sahlberg,
2011). Lietuvoje pradinių klasių mokiniams pažymių yra atsisakyta būtent Suomijos pavyzdžiu.
Airijos švietimo sistema pagrįsta ankstyvuoju profiliavimu, tarpiniais vertinimais ir atitikties sertifikatų
išdavimu (Departament of Education and Skills, 2004). Labai stipriai švietimo sistemą veikia žmogiškųjų
išteklių formavimo politika ir gebėjimų stebėsenos sistema. Pakankamai stipriai centralizuotas ir
standartizuotas gebėjimų patikrinimas ir juo remiantis atliekamas nukreipimas pagal polinkį į specialybes.
Pagal PISA penkiolikmečių vertinimus Airija stipriai lenkia Lietuvą visose srityse (skaityme, matematikoje,
gamtamoksliuose), yra virš EBPO (angl. OECD) šalių vidurkio taip pat visose srityse ir yra viena
pirmaujančių skaitymo gebėjimų srityje.
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27 pav. PISA tyrimų palyginamieji rezultatai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Suomijos ir Airijos tiek švietimo sistemos, tiek ir pasiekimų vertinimo sistemos skiriasi tarpusavyje ir nuo
Lietuvos, abi šalys lenkia Lietuvą, tad šių šalių analizė gali suteikti svarbių pamokų Lietuvai dėl mokinių
gebėjimų vertinimo. Lietuvos mokinių PISA tyrimų rezultatų vidurkį itin mažina didelis kiekis mokinių,
nepasiekusių net 2 lygio PISA tyrime. Estija, kopijuodama Suomijos modelį pagal PISA rezultatus aplenkė
Suomiją ir ateityje galėtų būti vertinama kaip naujas fenomenas. Suomija stebi atotrūkį, tarp gerai
besimokančių ir blogus rezultatus rodančių mokinių. Suomijos Švietimo ir kultūros ministerijos tyrimai
rodo, kad Suomijos rodiklius pablogino imigrantai, todėl Suomijoje svarstoma stebėseną orientuoti ne į
vidurkius, bet į deviacijas. Airija taikydama mokinių ankstyvojo profiliavimo sistemą sugeba pirmauti tarp
skaitymo rezultatų (nuolat pirmame penketuke).

Suomijos švietimo stebėsenos sistemos apžvalga
Suomijos švietimo sistemos fenomeno istorija. Analizuojant Suomijos atvejį nagrinėtos
mokslinės publikacijos. Pavyzdžiui (Antikainen, 2006) savo publikacijoje ištyrė taip
vadinamą „Šiaurietišką“ švietimo modelį. Jame pastebima, kad dar Iki 1968 m. suomių
moksleiviai buvo paskirstyti į akademinės ir profesinės (darbo) orientacijos mokyklas jau
po 4 metų pradinio mokymo, nuo 1972 m. šios dvi orientacijos sulietos į devynmetę mokyklą (6 metai
pagrindinio ir 3 aukštesniojo). Kaita prasidėjo fragmentiškai, pradedant nuo šiaurės (Laplandijos). Iki
septinto dešimtmečio mokytojų išsilavinimas buvo suteikiamas mokytojų rengimo kolegijose. Nuo 1974
metų mokytojams tapo privalomas universitetinis parengimas ir išsilavinimas. 1978 m. reforma (6+3
metai) apėmė jau visą Suomiją. Taigi vien reforma vyko miestas po miesto šešis metus. Šeši metai iki tol
buvo skirti radikaliai sustiprinti ir aprūpinti mokytojus, suteikti aukštesnes kompetencijas, kad jie galėtų
prisiimti didesnę atsakomybę dėl CV (portfelio) kaupimo ir mokinių vertinimo, o nuo 1979 m. mokytojams
magistro išsilavinimas tapo privalomas. 1985 metais švietimo politikos įgyvendinimas decentralizuotas ir
perduotas savivaldybėms, išlaikant griežtą kontrolę ir inspektavimą. Tik 1989 m. ėmė keistis mokytojo
profesijos samprata, kaip prestižinės ir tuomet lygiagrečiai mokytojams imta suteikti daugiau autonomijos
(iki tol sprendimai, tvarkos ir taisyklės buvo labai centralizuotos mokyklose). 1994 m. Nacionalinė Švietimo
Taryba sukūrė gaires švietimo politikos įgyvendinimui, patį vykdymą paliekant savivaldai, mokyklos ir
mokytojo autonomijai. Suomijos švietimo sistemos pertvarkos sėkmės atspindys – 2001 m. Suomija PISA
tyrimų vertinimo aukštumose. (žr. 28 pav.).
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28 pav. Suomijos švietimo sistemos pertvarka
Šaltinis: sudaryta Konsultanto remiantis Antikainen, 2006), (Kivirauma, Ruoho, 2007), (Sahlberg, 2011)

Suomija 2001 metais pradėjo PISA tyrimų vertinimuose būti geriausi ir yra tarp pirmaujančių ir 2018 m.
Daugelis šalių ekspertų vyko į Suomiją, jau reiškiniu tapusio „PISA turizmo“ tikslais – išsiaiškinti, kaip ši
mažos populiacijos šalis, anksčiau nebuvusi mokinių pasiekimų vertinimų viršūnėse taip progresavo.
Bandę kopijuoti Suomijos modelį – nusivylė, nes tai neveikė (Lie, 2003).
Pagrindinės priežastys lėmusios Suomijos sėkmę pagal (Tryggvason, 2009) ir (Sahlberg 2011):

•

labai aukšto kokybės lygio mokytojai (mokomų dalykų turinio aspektu);

•

labai gerai dirbti su vaikais paruošti mokytojai;

•

labai atsidavę savo darbui, motyvuoti mokytojai;

•

progresas nuo vidutinio iki aukšto lygio pasiektas per 30 metų.

Neturint aukščiau išvardintų komponentų – Suomijos modelio kopijuoti negalima (Kivirauma, Ruoho,
2007).
Mokytojų atsidavimas Suomijoje glūdi puritoniško auklėjimo kultūros ir protestantizmo šaknyse, ko neturi
katalikiškos Europos šalys (Tryggvason, 2009), (Simola, 2005). Ši priežastis Estijai leidžia sėkmingai
kopijuoti Suomiją, bet piečiau Europoje tas sekasi jau sunkiau. 30 metų kelias taip pat nėra tiesiog
skaičius, o tai reiškia kryptingą politikos įgyvendinimą jos nekeičiant 30 metų, kad spėtų toje kryptyje
užaugti ir susiformuoti tiek mokytojų tiek ir tėvų karta. Suomija šį kryptingą kelią pradėjo 20 amžiaus
šeštame dešimtmetyje (Sahlberg, 2007).
Nacionalinė švietimo agentūra. Suomijos švietimo stebėsenos sistema administruojama Suomijos
nacionalinės švietimo agentūros OPH (Opetushallitus Utbildingsstyrelsen) yra orientuota į savęs vertinimą
ir yra pakankamai decentralizuota atsakomybę perkeliant mokykloms ir patiems mokytojams.
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Suomijoje vyrauja stiprus susitelkimas į savianalizę. Naudojami skirtingi savęs vertinimo modeliai – EFQM
(parengtas European Foundation for Quality Management) tobulumo modelis, taip pat CQAF ir CAF.
Mokyklos dažnai viduje pasirenka ir BSC (Balanced Scorecard) modelį, kaip papildomą vidiniam valdymo
procesui (žr. 29 pav.)

29 pav. Suomijos švietimo stebėsenos sistemos savianalizės modeliai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Suomijos švietimo sistemos pertvarka. Suomijoje 1968 metais švietimo kokybės užtikrinimo sistema buvo
centralizuota, kuri apima aiškias taisykles, numato atitikties reikalavimus, periodinį inspektavimą ir
centralizuotą rodiklių ir duomenų rodikliams sekti bazę. 1968 metais mokytojo profesija nėra prestižinė,
mokytojų trūksta, mokytojų profesija mažai apmokama, mokytojų kvalifikacijai nuleidžiami kokybės
reikalavimai.
2001 metais Suomijoje paliekama daugiau autonomijos mokyklai ir mokytojui, vertinime vyrauja fokusas į
savianalizę ir savęs įsivertinimą, akcentuojamas nuolatinio tobulėjimo modelis, vertinimo rodikliai yra
decentralizuojami, mokyklos juos pasirenka pagal savo pobūdį ir kontekstą, valstybės mastu stebima tik
apibendrinti ir sustambinti rodikliai (pvz. PISA testai). 2001 metais Suomijoje mokytojas – labai aukštos
kvalifikacijos, stiprus kompetencijomis, turintis ne mažiau kaip magistro laipsnį, profesija laikoma
prestižine ir šalies mastu santykinai gerai apmokama, vyrauja konkurencija dėl tapimo mokytoju. Į
mokytojus eina geriausi (Välijärvi, 2002)
Švietimo sistemos pertvarkymo rezultatas – Suomijos Švietimo ir kultūros ministerija decentralizavo
stebėseną ir dėmesį perkėlė į savianalizę bei institucinę rodiklių įvairovę prieš tai sustiprinę mokytoją ir
nuo 2001 metų Suomija ima pirmauti tarptautiniuose švietimo testų reitinguose (Välijärvi, 2002).
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30 pav. Suomijos švietimo sistemos pokyčiai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

2008 metais ištikus ekonominei krizei pasaulyje, tai palietė ir Suomijos švietimo sistemą. Visgi Suomija
išsaugojo šiuos du pagrindinius komponentus – mokytojų profesijos patrauklumą ir mokytojų parengtį
taupydama mokyklų tinklo optimizavimo sąskaita.
Per 2008-2018 metus uždarytos ir apjungtos mažai vaikų turinčios mokyklos, atsisakyti perteklinės
infrastruktūros, tačiau mokytojo profesijos prestižas ir kvalifikacija buvo apsaugota. Mokyklų tinklo
klausimas sprendžiamas, nes Suomija retai apgyvendinta, vos 5,5 mln. gyventojų, kas lemia 18
gyventojų/km2.
Decentralizavimas ir sprendimų perkėlimas į vietinį lygį yra pagrįstas centrinės valdžios pasitikėjimu
mokyklomis ir mokytojais. Pasitikėjimas yra nes mokytojai yra itin gerai parengti, atrinkti, kvalifikuoti ir
gerai apmokami. Mažai instrukcijų ir taisyklių iš viršaus, ne taip svarbūs tampa testai ir vertinimas.
Centralizuotai stebėsenai pakanka tarptautinių testų, kaip kad PISA įvertinimo, kur Suomija pirmauja.
2018 m. Suomijos nacionalinės švietimo agentūros parengta schema aiškiai identifikuoja mokytojo
parengimo ir profesijos patrauklumo svarbą Suomijos švietimo sistemos sėkmei (žr. 31 pav.).

31 pav. Mokytojo parengimo ir profesijos patrauklumo svarba Suomijos švietimo sistemos sėkmei
Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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Profiliavimas Suomijoje. Suomijoje dėl 15 mečių sprendžiama ar jie toliau siekia pagrindinio išsilavinimo
mokykloje ar keliauja į profesinio mokymo institucijas. Sutapimas, tačiau PISA tyrimo testai taip pat
atliekami su 15 mečiais.. Daugiau gebėjimų mokytis turintys mokiniai kreipiami į aukštojo mokslo kryptį, o
mažiau gebėjimų turintys kreipiami į kuo ankstesnį profesijos išmokimą orientuotą į darbo rinkos
poreikius (žr. 32 pav.). Suomijoje pasiekimų ir pažangos stebėsenos rezultatai naudojami profesiniam
orientavimui ir mokinių konsultavimui dėl tolesnio mokymosi ir specialybės. Tai vyksta decentralizuotai,
mokyklos lygmenyje.

32 pav. Suomijos švietimo sistemos lygmenų schema
Šaltinis: sudaryta Konsultanto, pagal Suomijos Švietimo ir kultūros ministerijos duomenis

Suomijos švietimo stebėsenos rodikliai. Remiantis Suomijos švietimo stebėsenos sistemos analize galima
teigti, kad iš bendros stebėsenos detalių nepamatysime, o bendram vaizdui rodiklių turi būti kuo mažiau ir
reikia kuo rečiau juos keisti. Pavyzdžiui: valstybiniu lygiu švietimo strateginių rodiklių stebėsena Suomijoje
vykdoma su labai maža rodiklių apimtimi, rodikliai leidžia Suomiją lyginti kitų šalių tarpe. Valstybinių lygiu
Suomijoje daugiausiai matuojami rezultato rodikliai (Sahlberg, 2007) .
Proceso, indėlio ir konteksto rodikliai Suomijos švietimo ir kultūros ministerijos duomenimis daugiausia
matuojami decentralizuotai, naudojamas savianalizės instrumentas, vyrauja rodiklių ir metodikų įvairovė.

Šis principas taikomas Suomijoje, bet negali būti kopijuojamas į šalis, kuriose švietimo sistema neturi Suomijai būdingų
komponentų ir brandos lygio. Didelis klausimas – ar valstybė gali stebėti sistemą „pro mikroskopą“? Suomija 1968
metais pasakė, kad ne ir pradėjo reformą, parengė būtinus komponentus stebėsenos decentralizavimui ir nuo 1992
metų perdavė švietimo stebėsenos galias mokykloms ir mokytojams.
Suomija daugelio mokslininkų yra pateikiama, kaip decentralizuotos stebėsenos pavyzdys (Webb and Vulliamy, 1998;
Kivirauma et al, 2003; Webb et al, 2004) . Išorinis inspektavimas nutrauktas 1991 metais.

Centrinė valdžia dėmesį sukoncentravo į indėlio rodiklį – mokytojo parengtį ir profesionalumą (Webb,
1998). Mokykloms pačioms pavesta vykdyti savo stebėseną, bet joks teisės aktas nenumatė, kaip tai
daryti. Dalis mokyklų ėmėsi iniciatyvos, dalis buvo spaudžiamos tai daryti savivaldybių. Visgi valstybė
pasiliko sau pagrindinius stebėsenos svertus (žr. 33 pav.). Tai pasireiškė tuo, kad:
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Ministerija ėmė organizuoti bendruosius pasiekimų vertinimo testus ir sukūrė nacionalinių
rezultatų rodiklių sistemą tokią, kuriai duomenis galėtų teikti mokyklos.

•

Sukurta Nacionalinė Švietimo taryba taip pat tarp savo funkcijų įsitraukė mokyklų procesų
vertinimą, tačiau rodiklių sistemos rėmus sukūrė tokius, kad rodikliai gali būti tarp mokyklų
palyginami, kas reiškia, kad vertinimo sistema pajėgi per fiksuotą laiką atlikti stebėjimą visų
mokyklų (ko pavyzdžiui negali Lietuvos atveju NMVA).

33 pav. Suomijos švietimo stebėsenos modelis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto remiantis Suomijos švietimo ir kultūros ministerijos duomenimis

Dar 1999 metais sukurtas Suomijos švietimo sistemos rezultatų vertinimo rėmas yra gana aptakus ir
rekomendacinio pobūdžio, paliekantis mokykloms ir savivaldybėms pačioms stebėti rodiklius. Pagrindinis
švietimo stebėsenos organas Suomijoje – valstybinė švietimo taryba, kuri atsakinga už valstybinio ir
tarptautinio lygmens palyginamąjį vertinimą, švietimo pasiekimų įvertinimą (kokybę ir kiekybę) bei
vertinimo metodų tobulinimą. Regioninės institucijos Suomijoje atsakingos už regionų kiekybinį įvertinimą
bei bendradarbiavimą kiekybiniame vertinime su valstybine švietimo taryba, o universitetų tyrimų
institutai bendradarbiauja kokybinio vertinimo srityje su valstybine švietimo taryba.
Suomijos statistikos departamentas bendradarbiauja su regioninėmis institucijomis, universitetų tyrimų
institutais ir valstybine švietimo taryba kiekybinių duomenų srityje. Savivaldybės ir mokyklos Suomijoje yra
atsakingos už savo atliekamų funkcijų objektyvų vidinį įsivertinimą (žr. 34 pav.)

34 pav. Suomijos švietimo stebėsenos modelis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto
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Valstybės požiūriu švietimo sistemos vertinimo modelis Suomijoje akcentus deda į efektyvumą, ilgalaikį
veiksmingumą ir ekonomiškumą. Švietimo sistemos rezultatų ilgalaikį veiksmingumą apima šių sričių
įvertinimas:

•

švietimo pasiūlą;

•

savalaikiškumą ir gebėjimą laiku reaguoti;

•

pedagoginius susitarimus, mokymo kokybę, ir bendradarbiavimą tarp partnerių;

•

švietimo trukmę;

•

nebaigiamas studijas / baigiamas studijas;

•

švietimo sistemos ir finansavimo prioritetinėms studijų kryptims persidengimą;

•

žmogiškuosius išteklius (personalą);

•

paslaugas ir inventorių;

•

reguliavimus ir susitarimus;

•

vadybos kultūrą mokykloje.

Švietimo sistemos rezultatų efektyvumas įvertinimas apima:

•

atitiktį tarp švietimo poreikių ir nuostatų;

•

mokymosi pasiekimus;

•

gebėjimus „išmokti mokytis“;

•

bendravimo įgūdžius;

•

mokymąsi visą gyvenimą.

Švietimo sistemos rezultatų ekonomiškumas įvertinimas atsižvelgiant į:

•

švietimo paslaugų sukūrimo alternatyvius metodus

•

švietimo resursų kiekį, paskirstymą ir kaštų efektyvumą

•

švietimo finansavimo sistemos ir šaltinius

Airijos švietimo stebėsenos sistemos apžvalga
Airijoje jau po 6 klasės vyksta pirminis profiliavimas pagal gebėjimus ir polinkius į būsimas
specialybes, po 9 klasės - antrinis profiliavimas, mokiniai kreipiami pagal gebėjimus taip,
kad geriausiai atitiktų gebėjimų poreikius darbo rinkai (Condon, McNaboe, 2017).
Privalomas mokymasis Airijoje yra nuo 1 iki 10 klasės. Vaikų ir gebėjimų vertinimo sistema talkina
profiliavimui ir padeda mokiniams (žr. 35 pav.).
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35 pav. Airijos švietimo sistemos modelis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto pagal (Departament of Education and Skills, 2015)

Airijoje vyrauja į mokinio poreikius fokusuota sistema, stebimi jo gebėjimai, pagal juos mokinys
nukreipiamas tolimesniam mokymuisi ir profiliuojamas. Vaikai iki 12 metų (iki 6 klasės) daugiausiai mokosi
valstybinėse mokyklose su standartizuotu ugdymo turiniu. Nuo 12 metų mokiniai pereina į antrąjį
lygmenį, kuris sudarytas iš dviejų ciklų – jaunesniojo mokinio (7-9 klasės) ir vyresniojo mokinio (10-12
klasės). Antrojo lygmens ugdymo įstaigos istoriškai susiklostė skirtingos tiek pagal nuosavybę, tiek pagal
vadybą. Visos jos finansuojamos valstybės, turi valstybės nustatytas ugdymo programas ir valstybės
nustatytus egzaminus, tačiau pačios mokyklos daugiausia yra privačios nuosavybės.
Mokinių pasiekimams vertinti kiekviena mokykla priklausomai nuo savo nuosavybės tipo, ugdymo profilio,
valdymo struktūros turi vidinius mokyklos testus, tačiau valstybės gebėjimų vertinimui skiria
standartizuotus egzaminus 9 ir 12 klasėse. Šių egzaminų vertinimai fiksuojami jaunuolio atestate (9 klasės)
ir baigimo atestate (12 klasės). Ypač svarbus baigimo atestatas, nes jo rezultatų pagrindu vyksta stojimas į
trečiojo lygmens ugdymo institucijas (aukštąjį mokslą).
Airijoje labai stipriai išvystytas žmogiškųjų išteklių tiekimo darbo rinkai stebėsenos instrumentas (angl.
Monitoring Ireland’s Skills Supply,), užduoda rėmus ir kryptis švietimo sistemos stebėsenai, vaikų ir
mokinių pasiekimų pagal pasirinktus profilius vertinimui. Gebėjimų stebėseną atlieka Nacionalinė
gebėjimų taryba. Švietimo sistemos vienas iš vertinimo rodiklių ir žmogiškųjų išteklių atitiktis poreikiams ir
parengtis. Ankstyvas profiliavimas ugdymo įstaigose ir profilio atvaizdavimas ugdymo įstaigos baigimo
pažymėjimuose yra atliekamas valstybės mastu ir iniciatyva ir atlieka gebėjimų atitikties reikalavimo tam
tikram profiliui užtikrinimo funkciją, o darbo rinka pasitiki informacija esančia šiuose atestatuose, turimas
išsilavinimas, atestatų įrašai yra labai reikšmingi darbdaviams (ko pvz. mažai yra Lietuvoje).
2004 metais pradėta Airijos švietimo reforma nukreipta į valstybinės priežiūros ir stebėsenos
decentralizavimą per regioninius padalinius ir akcentus į gebėjimus. Pavyzdžiui nacionalinei egzaminavimo
komisija įsteigė regioninių padalinių tinklą. Tuo būdu ši komisija tapo vienu svarbiausių švietimo sistemos
stebėsenos organų. Antrojo lygmens (6-12 klasės) mokyklos daugumoje privačios, turi autonomiją, mažai
valstybė kišasi į ugdymo proceso kokybę, tačiau jų ugdymo programos ir rezultatai stebimi regioninių
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švietimo ir mokslo departamento regioninių padalinių. Laikoma, kad fiziškai arčiau regionų esantys
padaliniai, geriau tai atlieka nei centrinė valdžia iš Dublino. Vertinant švietimo rezultatų kokybę Airija
laikosi paradigmos, kad tik mokymo ir mokymosi gerinimas ir visuotinas suinteresuotų šalių įtraukimas
duoda geriausius rezultatus. Mokyklos pačios imasi proceso tobulinimo, nes siekia geresnių rezultatų,
nors pačios mokymų programos ir mokytojų rengimas yra valstybės atsakomybėje. Išorinio vertinimo
poreikis laikomas kritiniu. Išorinis vertinimas atliekami visos sistemos mastu. Kokybės užtikrinimu užsiima
Nacionalinė Airijos kvalifikacijų administracija (NQAI).
Laikantis žmogiškųjų resursų paradigmos, Airijoje 2010 metais Švietimo ir mokslo departamentas
(ministerija) pervadintas į Švietimo ir gebėjimų (angl., skills) departamentą, mokslą perkeliant į Įmonių,
prekybos ir darbo santykių departamentą (ministeriją), o iš jos persikeliant gebėjimus. Šiuo požiūriu
švietimo sistema turi užtikrinti visuomenės išsilavinimą ir darbo rinkos poreikius. (žr. 36 pav.).

36 pav. Airijos švietimo reformos pokyčiai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto remiantis (Departament of Education and Skills, 2015)

Airijoje už indėlį į studijas atsako valstybė, pačios mokyklos ir suinteresuotos šalys; proceso kokybę
užtikrina pačios mokyklos, o valstybė išoriškai vertina visų mokyklų procesus. Rezultatai Airijoje vertinami
sertifikatų įrašais liudijančiais apie įgytus gebėjimus, kurie reikalingi darbo rinkai.
Vertinant Airijos švietimo stebėsenos sistemą pagal CIPO modelį:

•

konteksto rodiklių, kuriais būtų bandoma pagrįsti, paaiškinti ar pateisinti rezultato lygį Airijoje
nėra;

•

indėlio rodiklių sritis – Švietimo ir gebėjimų departamentas renka statistinius duomenis apie
skirtas lėšas švietimo sistemai įvairiais pjūviais, koncentruojantis į finansavimo aspektus (vienam
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mokiniui, mokyklai), taip pat renka duomenis apie mokytojų skaičių, jų kompetenciją, jų poreikį,
tačiau į agreguotą rodiklį, kuris būti stebėsenos lauke
duomenys nesuvedami;

•

proceso rodiklių sritis – vykdomi visuotinis išorinis
vertinimas, kuriuo vertinami procesai vykstantys
mokyklose.

•

rezultato rodiklių sritis – Jaunuolio sertifikatų (9

Valstybė yra pagrindinis švietimo sistemos
finansuotojas, o dauguma antrojo lygio (6-12
klasės) mokyklų yra privačios. Nors išorinis
vertinimas yra kokybės kultūros skatinimo, o ne
baudžiamoji akcija, mokyklos yra labai orientuotos
turėti gerus rezultato rodiklius, jos veikia verslo
principais ir laikoma, kad mokymo ir mokymosi
kokybė yra tiesiog proceso kokybė.

klasė) pažymiai, baigimo sertifikatų pažymiai (12
klasė), tarptautinių testų rezultatai yra visos sistemos stebėsenos rodikliai.
Laikoma, kad jei rezultatai yra geri, tuomet švietimo sistema veikia kokybiškai, o jei blogi – tuomet
ieškoma klaidų ar spragų procesuose, o tam talkina išorinis vertinimas, kuris ir atsako kodėl vienoje ar
kitoje mokykloje rezultatai yra prasti. Aukštosios mokyklos priėmime vertina rezultatus, o darbo rinka
pasitiki rezultatais ir antrojo lygmens (12 klasės sertifikatais) ir aukštojo mokslo diplomų rezultatais.

37 pav. Airijos švietimo stebėsenos sistema pagal CIPO modelį
Šaltinis: sudaryta Konsultanto remiantis (Departament of Education and Skills, 2015)

Esama švietimo stebėsena orientuota į rezultatą, o jo kokybę stebi per išorinio vertinimo visuotinumą.
Valstybė palieka autonomiją mokykloms ir į mikro lygio rezultatus nesikiša.

Užsienio šalių švietimo stebėsenos sistemų apžvalgos apibendrinimas ir
išvados
Suomijos švietimo sistema orientuotų į pagalbą mokiniui, kokybišką mokymą ir mokymąsi, itin mažai
dėmesio skiriant mokinių pasiekimų absoliutiniam vertinimui. Suomijoje tikima, kad jei mokymas ir
mokymasis vyks kokybiškai, tai pasiekimų vertinimas yra daugiau techninis reikalas, kuris tiesiog atspindės
mokymosi ir mokymo kokybę. Sistemos pagrindas yra stiprūs ir labai gerai parengti mokytojai, mokytojo
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prestižas. Skirtingai nei Lietuvoje, sistema yra stipriai decentralizuota, atsakomybę ir įgaliojimus perkeliant
pačioms mokyklos ir mokytojams. Lietuvoje pradinių klasių mokiniams pažymių yra atsisakyta būtent
Suomijos pavyzdžiu.
Suomija yra daugelio mokslininkų pateikiama, kaip decentralizuotos stebėsenos pavyzdys (Webb and
Vulliamy, 1998; Kivirauma et al, 2003; Webb et al, 2004) . Išorinis inspektavimas nutrauktas 1991 metais.
Dėmesį Suomijos centrinė valdžia sukoncentravo į indėlio rodiklį – mokytojo parengtį, ir profesionalumą.
Mokykloms pačioms pavesta vykdyti savo stebėseną, bet joks teisės aktas nenumatė, kaip tai daryti.
Airijos švietimo sistema pagrįsta ankstyvuoju profiliavimu, tarpiniais vertinimais ir atitikties sertifikatų
išdavimu. Labai stipriai švietimo sistemą veikia žmogiškųjų išteklių formavimo politika ir gebėjimų
stebėsenos sistema. Pakankamai stipriai centralizuotas ir standartizuotas gebėjimų patikrinimas ir juo
remiantis atliekamas nukreipimas pagal polinkį į specialybes.
Esama švietimo stebėsena orientuota į rezultatą, o jo kokybę stebi per išorinio vertinimo visuotinumą.
Valstybė palieka autonomiją mokykloms ir į mikro lygio rezultatus nesikiša.
Airijoje labai stipriai išvystytas žmogiškųjų išteklių tiekimo darbo rinkai stebėsenos instrumentas
(Monitoring Ireland’s Skills Supply, angl.), užduoda rėmus ir kryptis švietimo sistemos stebėsenai, vaikų ir
mokinių pasiekimų pagal pasirinktus profilius vertinimui. Gebėjimų stebėseną atlieka Nacionalinė
gebėjimų taryba. Švietimo sistemos vienas iš vertinimo rodiklių ir žmogiškųjų išteklių atitiktis poreikiams
ir parengtis.
Vertinant švietimo rezultatų kokybę Airija laikosi paradigmos, kad tik mokymo ir mokymosi gerinimas ir
visuotinas suinteresuotų šalių įtraukimas duoda geriausius rezultatus. Mokyklos pačios imasi proceso
tobulinimo, nes siekia geresnių rezultatų, nors pačios mokymų programos ir mokytojų rengimas yra
valstybės atsakomybėje. Išorinio vertinimo poreikis laikomas kritiniu. Išorinis vertinimas atliekami visos
sistemos mastu. Kokybės užtikrinimu užsiima Airijos Nacionalinė kvalifikacijų administracija (NQAI).
Atlikta užsienio šalių analizė parodė, kad švietimo stebėsena ir mokinių vertinimas, geresnių rezultatų
siekimas yra individualus ir savitas kiekvienai šaliai, atsižvelgiant į daugelį faktorių. Išanalizuota informacija
parodė, kad Lietuvai artimesnė ir labiau įgyvendinama yra Airijos švietimo stebėsenos sistema. Suomijoje
taikoma decentralizuota švietimo stebėsena (prie kurios eita daugelį metų, o tai reiškia, kad būtų
sudėtinga ar net neįmanom ją kopijuoti), o kaip ir Airija, Lietuva eina link centralizuoto ir standartizuoto
gebėjimų patikrinimo, kurios stebėseną atlieka Nacionalinė institucija. Tiek Airijoje, tiek Lietuvoje
mokyklos pačios imasi proceso tobulinimo, nes siekia geresnių rezultatų, nors pačios mokymų programos
ir mokytojų rengimas yra valstybės atsakomybėje. Valstybės lygiu Airijoje švietimo stebėsena orientuota į
rezultatą. Atsižvelgiant į gerąją užsienio šalių praktiką ir galimybes ją pritaikyti (pagal galimus patikimus
duomenų šaltinius), bus pasiūlyti nauji rodikliai, atspindintys švietimo rezultatus ir orientuoti į mokinių
pasiekimų stebėjimą valstybės lygiu.
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9 Mokinių pasiekimų sąvokos apibrėžtis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kalbant apie pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį
mokymą vartojama sąvoka mokinys (2 straipsnis. 15. „Mokinys – asmuo, kuris mokosi“).
Pagal siūlomą mokinių pasiekimų sąvoką, mokinių pasiekimai apimtų nacionalinius mokinių pasiekimų
patikrinimų (NMPP) testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP), brandos egzaminų ir
projektinės veiklos, tarptautinių tyrimų (PIRLS, TIMSS, PISA, ICCS) rezultatus; taip pat mokinių metinius
pažymius apimant kiekvieną dalyką, mokinių dalyvavimą neformaliajame (ir formalųjį papildančiame)
ugdyme, olimpiadose ir konkursuose, mokinių dalyvavimą ir pasiekimus sporto veiklose; bei kontekstą
mokyklos, savivaldybės atžvilgiu, dalyvavimą ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalyvavimą
švietimo mainų programose, specialiuosius mokinio poreikius (žr. 38 pav.).

38 pav. Siūloma mokinių pasiekimų sąvokos apibrėžtis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Siūlome, mokinių pasiekimų sąvoką įvardinti kaip – mokinių pasiekimai, tai nuostatos, gebėjimai, žinios ir
supratimas, kurie gali būti vienodai užfiksuoti, pamatuoti ir palyginti klasės, mokyklos, savivaldybės ir
valstybės lygiu.
Atsižvelgiant į tai, kad į mokinių pasiekimų sąvoka įeina tik tie pasiekimai, kurie gali būti palyginami tarp
mokinių, siūlome mokinio pasiekimų sąvoką, kuri apima didesnę pasiekimų aibė (ir nepamatuojamus ar
nepalyginamus/nevertinamus dalykus) – mokinio pasiekimai, tai fiziniai, dvasiniai ir intelektiniai įgyti ir
išsiugdyti gebėjimai, žinios ir supratimas.
Šioje ataskaitos dalyje be mokinių pasiekimų sąvokos apibrėžimo numatyta išanalizuoji mokinių pasiekimų
sąvokos taikymą galimoje Mokymosi analitikos (angl. „Learning Analytics“) tipo sistemoje. Projekto
priežiūros komiteto nariai, kaip gerai žinomą pavyzdį įvardino norvegų „Conexus“.
„Conexus“ – norvegų kompanija, kuri turi sukūrusi keletą produktų ir paslaugų duomenų analitikai
skirtingiems švietimo sistemos dalyviams: mokykloms, asmeniniam tobulėjimui ir verslo vadybai.
Bendrovė sukūrė skirtingus produktus tikslinėms naudotojų grupėms – „Conexus insight“ savivaldybėms ir
mokykloms, „Conexus key“ mokytojams, „Conexus engage“ mokiniams ir studentams, „Conexus
companion“ vaikams ir „mYouTime“ mokymuisi visą gyvenimą programai (žr. 39 pav.).
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„Vokal“ produktas iš įvairių duomenų šaltinių kaupia informaciją įskaitant biografinius, neformalaus
švietimo (įskaitant dailę, muziką, mena, sportą ir kt.) bei akademinių pasiekimų duomenis. Naudojantis
„Vokal“ produktu galima pasiruošti analizes ir ataskaitas individualiu arba grupės lygmenimis, taip pat gali
būti panaudojamas, kaip pagalbinis įrankis įsivertinti pedagoginę praktiką bei identifikuoti tobulintinas
sritis. Duomenys yra surenkami iš skirtingų išorinių duomenų šaltinių – Norvegijos statistikos
departamentas, mokinių / studentų apklausos bei nacionalinių testų rezultatai. 75 proc. pradinių mokyklų
Norvegijoje naudoja „Conexus Vokal“.

39 pav. Norvegijos kompanijos „Conexus“ sukurti duomenų analitikos įrankiai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Atsižvelgus į suformuluotą „mokinių pasiekimų“ sąvokos apibrėžtį, užtikrinus, kad visi reikalingi duomenys
susiję su mokinių pasiekimais pasiektų Mokinių registrą, kuris atitiktų „Learning Analytics“ įrankiams
reikalingų duomenų kiekį. Įvertinus turimus ŠVIS duomenų kiekius, užtikrintą duomenų sąsają tarp el.
dienynų ir Mokinių registro, turėsime mokinių registro mokinių pasiekimų modulį, kuriame kaupiami
asmeniniai mokinių pasiekimai.
Kitos priežastys, kodėl Lietuvoje neverta diegti „Conexus“ sistemos. „Conexus“ sistemos įdiegimas
pareikalautų didžiulių finansinių išlaidų (švietimo sektorius ir dabar susiduria su finansavimo trūkumu).
Papildomi kaštai būtų reikalingi apmokyti personalą dirbti su „Conexus“ programine įranga. Prasta ŠMM
patirtis duomenų vertinime ir duomenų analitikoje (peržiūrėjus savivaldybių pažangos ataskaitas ir
įvertinus šiandieninį ŠVIS, kaip analitinio instrumento naudojimo lygį).

Užsienio šalių švietimo stebėsenos sistemų apžvalgos apibendrinimas ir
išvados
Mokinių pasiekimų sąvokos apibendrinimas ir išvados.
Siūlome, mokinių pasiekimų sąvoką įvardinti kaip „mokinių pasiekimai, tai nuostatos, gebėjimai, žinios ir
supratimas, kurie gali būti vienodai užfiksuoti, pamatuoti ir palyginti klasės, mokyklos, savivaldybės ir
valstybės lygiu“.
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Atsižvelgiant į tai, kad į mokinių pasiekimų sąvoka įeina tik tie pasiekimai, kurie yra vienodai fiksuojami ir
gali būti palyginami tarp mokinių, siūlome mokinio pasiekimų sąvoką, kuri apima didesnę pasiekimų aibė
(ir nepamatuojamus ar nepalyginamus/nevertinamus dalykus) – „mokinio pasiekimai, tai fiziniai, dvasiniai
ir intelektiniai, įgyti ir išsiugdyti gebėjimai, žinios ir supratimas“.
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Rekomendacijos dėl rodiklių

2012 m. rugpjūčio mėn. 14 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V–1200 buvo patvirtinti 49
valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai, kurie pagal CIPO modelį buvo paskirstyti į devynis
konteksto, septyniolika indėlio, trylika proceso ir dešimt rezultato rodiklių. 2018 m. gruodžio mėn. 7 d. LR
švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V–1007 buvo panaikinti septyni valstybės (strateginiai) rodikliai
(pagal CIPO modelį – trys konteksto, du indėlio ir du proceso rodikliai) (1 priedas).
Rekomendacijos švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliams suformuotos atsižvelgiant į atliktą analizę ir
taikant mišraus metodo strategiją. Taikant mišrių metodų strategiją, skirtingi informacijos šaltiniai,
skirtingi metodai (antrinių šaltinių, teisinių dokumentų, statistinių duomenų analizė, interviu ir t.t.)
derinami siekiant surinkti ir kiekybinius, ir kokybinius duomenis. Mišrių metodų strategijoje skirtingi
metodai derinami taip, kad vienu metodu surinkti ar išanalizuoti duomenys papildytų, praturtintų ar
patikrintų, paneigtų kitu metodu surinktus ar išanalizuotus duomenis.
Rengiant rekomendacijas rodikliams buvo naudojama viena iš trijų mišrių metodų strategijų - nuoseklių
procedūrų tyrimas, kuomet kiekybiniai ir kokybiniai duomenys renkami nuosekliai vieni po kitų (ataskaitos
2-8 skyriai). Šiuo etapu, taikant kokybinį metodą buvo atliekama žvalgomoji analizė esamiems rodikliams,
vertinama rodiklių atitiktis Europos Komisijos rekomendacijoms, įvykdyti interviu su suinteresuotomis
šalimis, atlikta žvalgomoji užsienio šalių analizė. Vėliau pritaikant kiekybinius metodus buvo atlikta
statistinių duomenų analizė, analizuojami galimi duomenų šaltiniai, jų kaupiami duomenys, išsiaiškintas
duomenų detalumo lygis bei gavimo būdai, šaltinių patikimumas. Atsižvelgiant į kiekybinį ir kokybinį
metodus, ekspertiniu vertinimu prieita išvada, kad esminis faktorius yra reikalingų ir patikimų duomenų
šaltinių turėjimas, siekiant pateikti rekomendacijas naujų rodiklių formavimui. Todėl nėra siūlomi rodikliai,
kurių formavimui nėra duomenų šaltinių arba šie šaltiniai nepatiki, duomenų fiksavimas nėra
standartizuotas šalies mastu. Taip pat pastebime, kad nėra siūlomi rodikliai, kurių tiek integralumo, tiek
efektyvumo kriterijus (kriterijai pateikti 7 lentelėje) atitiktų žemą įvertinimą.
Rekomenduojama valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklius papildyti 7 naujais strateginiais
švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliais ir suformuoti 17 taktinių švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklių
sąrašą, kurį sudarytų 6 rodikliai perkelti iš strateginių rodiklių ir 11 naujų rodiklių. (žr. 6 lentelę, 3-5
priedai).
6 lentelė. Siūlomi nauji strateginiai (7) rodikliai ir nauji taktiniai (11) rodiklių bei perkeliami iš strateginių į taktinius (6)
rodiklius
Taktiniai rodikliai1

Strateginiai rodikliai
1.

2.

3.

1

4 klasės mokinių tarptautinio skaitymo gebėjimų
tyrimo
(angl.
PIRLS)
rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinius skaitymo gebėjimų
pasiekimų lygmenis;
4 klasės tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų
gebėjimų tyrimo (angl. TIMSS) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinius matematikos ir
gamtos mokslų pasiekimų lygmenis ;
8 klasės tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų
gebėjimų tyrimo (angl. TIMSS) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinius matematikos ir
gamtos mokslų pasiekimų lygmenis;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, dalis*;
Besimokančiųjų, kurie gauna finansinę ir kitokią
paramą, dalis*;
Besimokančiųjų dalis amžiaus grupėje*;
Integruotai besimokančiųjų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, dalis*;
Besimokančiųjų, kurie išvyko mokytis / studijuoti pagal
tarptautines mainų programas, dalis*;
Atvykstančių mokytis / studijuoti pagal tarptautines
mainų programas, dalis (%)*;
2 klasės mokinių nacionalinių mokinių pasiekimų

* 5 paryškintus rodiklius rekomenduojame perkelti iš valstybės (strateginių) rodiklių sąrašo
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6.
7.
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8 klasės tarptautinio pilietinio ugdymo ir pilietiškumo
tyrimo
(angl.
ICCS)
rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinio pilietinio ugdymo ir
pilietiškumo pasiekimų lygmenis ;
Tarptautinių olimpiadų ir konkursų 1-3 vietų, aukso,
sidabro ir bronzos laimėtojų skaičius;
Bendrojo ugdymo efektyvumo (bendrojo ugdymo
mokyklose) koeficientas;
Mokytojų ir mokinių santykis (%).

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

patikrinimų
(NMPP)
rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų lygmenis ;
4 klasės mokinių nacionalinių mokinių pasiekimų
patikrinimų (NMPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų lygmenis ;
6 klasės mokinių nacionalinių mokinių pasiekimų
patikrinimų (NMPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų lygmenis ;
8 klasės mokinių nacionalinių mokinių pasiekimų
patikrinimų (NMPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų lygmenis ;
Mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų
(PUPP) rezultatų procentinis pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis ;
Mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatų
procentinis pasiskirstymas pagal pasiekimų lygmenis;
Mokinių mokyklinių brandos egzaminų rezultatų
procentinis pasiskirstymas pagal pasiekimų lygmenis;
Mokinių
metinių
įvertinimų
procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų lygmenis;
Mokinių metinių įvertinimų vidurkio procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų lygmenis ;
Vienuoliktosios (III gimnazijos) klasės mokinių
ugdymo programų dalykų lygio pasirinkimų
procentinis pasiskirstymas.
Mokinių fizinis pajėgumo testų rezultatų pajėgumų
zonos (%).

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Strateginių rodiklių sąrašas pagal CIPO modelį rekomenduojama papildyti naujais:

•

keturiais rezultato rodikliais;

•

trimis proceso rodikliais;

Po papildymo ir perkėlimo, strateginių rodiklių sąrašą sudarytų 43 rodikliai, kurie pagal CIPO modelį
pasiskirstytų taip:
•

šeši konteksto rodikliai;

•

trylika indėlio rodiklių;

•

dešimt proceso rodiklių;

•

keturiolika rezultato rodiklių.

Vadovaujantis integralumo ir efektyvumo vertinimu (kriterijai pateikti 7 lentelėje), 18 iš 43 strateginių
rodiklių priskirti prie aukšto integralumo, 25 prie vidutinio integralumo. Žemo integralumo rodiklių
nesiūloma. Pagal efektyvumo vertinimą, 7 priskirti aukštam efektyvumui, 34 vidutiniam efektyvumui ir 2
žemam efektyvumui (bet su vidutiniu ir aukštu integralumu). Detalūs rodiklių aprašymai pateikti 3 ir 4
prieduose.
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7 lentelė. Integralumo ir efektyvumo kriterijai
Integralumas

Efektyvumas

Rodiklio integralumą vertinome pagal rodiklio įtaką
keturioms vienodai svarbioms kategorijoms:
•
•
•
•

švietimo rezultatams;
švietimo finansavimui;
darbo rinkai;
socialiniam–ekonominiam kontekstui.

Išskiriame tris rodiklio integralumo vertinimo lygmenis:
1.
2.
3.

aukštas – apima visas keturias integralumo
kategorijas;
vidutinis – apima dvi arba tris integralumo
kategorijas;
žemas – apima vieną integralumo kategoriją.

Rodiklio efektyvumą nustatėme atsižvelgę į:
•
•
•

į rodikliui reikalingų duomenų šaltinių skaičių;
į rodikliui reikalingų duomenų kiekį ir apimtį;
į rodikliui reikalingų duomenų pateikimo į ŠVIS
būdą.

Išskiriame tris rodiklio efektyvumo lygmenis:
1.
2.

3.

aukštas – vienas duomenų šaltinis, duomenys į
ŠVIS patenka automatiniu būdu;
vidutinis – vienas arba du duomenų šaltiniai,
duomenims patekti į ŠVIS reikia papildomo
suvedimo;
žemas – trys ir daugiau duomenų šaltinių, labai
didelis duomenų kiekis, duomenys suvedami
rankiniu būdu.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomenduojame sudaryti taktinių rodiklių sąrašą iš strateginių rodiklių sąrašo perkeliami 6 rodiklius į
taktinių sąrašą ir papildant 11 naujų taktinių rodiklių, viso 17 taktinių rodiklių (žr. 5 priedą).
Taktinių rodiklių sąrašas pagal CIPO modelį pasiskirstys taip:

•

Dviem indėlio rodikliais;

•

Keturiais proceso rodikliais;

•

Vienuolika rezultato rodikliais.

Vadovaujantis integralumo ir efektyvumo vertinimu (kriterijai pateikti 7 lentelėje), iš 17 taktinių rodiklių
aukštas integralumas nustatytas 9 rodikliams, vidutinis – 8 rodikliams. Žemo integralumo rodiklių
nesiūloma. Pagal efektyvumo vertinimą, 13 rodiklių priskirti aukštam efektyvumui, 4 vidutiniam
efektyvumui. Žemo efektyvumo rodiklių nesiūloma. Detalus rekomenduojamų naujų rodiklių sąrašas ir jų
būtino įtraukti į valstybinį rodiklių sąrašą pagrindimas, pateiktas 8 lentelėje.
Argumentai dėl papildomų rodiklių įtraukimo
Konsultanto siūlomi rodikliai yra laikantis centralizuotos „angeliškosios“ paradigmos, nes Suomiškosios
decentralizuotos stebėsenos Lietuvos atveju taikyti negalima dėl situacijos su mokytojo profesija
(motyvacija, atlygis), kas yra akcentuota 8 skyriuje.
Iš esmės įtraukiami rezultato rodikliai siejami su mokinių pasiekimų vertinimu tarptautiniais testais arba
su nacionaliniais pasiekimais, kurie kaupiami kasmet kiekvienai klasei (amžiaus kohortai). Suformuoti
rodiklių aibę šalia interviu su Lietuvos švietimo politiką formuojančiomis ir ją įgyvendinančiomis
suinteresuotomis pusėmis gautų lūkesčių ir šalia Konsultanto specialistų ekspertinio vertinimo
atsižvelgiant į 8 skyriuje aprašytus Airijos ir Suomijos gerosios praktikos pavyzdžius padėjo užsienio
mokslininkų publikacijų išsami analizė (per 40 įvairių šalių, įvairių laikotarpių publikacijos, išspausdinti
tarptautinių leidyklų recenzuojamuose ir gausiai cituojamuose mokslo žurnaluose).
Iš esmės nuolatinių duomenų kaupimas ir nuolatinių rodiklių stebėsena yra mokymosi analitikos, kaip
žanro ar instrumento atsiradimo (Learning analytics, angl.) pagrindas. Buckingham pažymi, kad nuoseklių
duomenų sukaupimas ir longitudinis jų analizavimo metodas leidžia nuolat gerinti mokymo sistemą
pagrindžiant įrodymais (Buckingham, 2012) ir matuojant bei vertinant tam tikrų politikos priemonių
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taikymo efektyvumą ir jo pasireiškimo inertiškumą. Pavyzdžiui tam tikro dalyko mokymo programos
atnaujinimas, gali būti atspindėtas visos stebimos kohortos (pvz. tam tikros klasės visos šalies mastu)
metinių vidutinių to dalyko vertinimų pokyčių, kurie gali atsitikti po tam tikro laiko tarpo, nuo šios
programos atnaujinimo. Toks kasmetinių rodiklių turėjimas visai stebimai kohortai valstybei
nepamainomą instrumentą stebėti grįžtamąjį ryšį per mokymo proceso rezultatus. Be to šie duomenys
sudaro galimybę ne tik politikams matyti kohortos vertinimų eigą longitudinio stebėjimo atveju, bet ir
švietimo srities ekspertams, kurie pataria politikams sudaro galimybę turėti duomenų aibe tyrimams ir
generuoti daug tikslesnes rekomendacijas dėl ugdymo turinio ar proceso.
Kitas argumentas, kodėl nuoseklus mokinių pasiekimų duomenų rinkimas ir atvaizdavimas rodikliais yra
svarbus – tai prognozavimo analitikos koncepcija. Ją švietimo sistemai išvystė (Pistilli et al 2012).
Koncepcija teigia, kad stebint kasmetinius pasiekimus tam tikrą laiko tarpą galima atlikti prognozavimą dėl
stebimos kohortos ateities tendencijų – pavyzdžiui įsidarbinimo sričių, tolesnių studijų aukštesnėse
pakopose. (Hattie, 2009) savo ruožtu pateikė „stebimo mokymosi“ koncepcija, kuri gana panaši „Learning
analytics“. Jos pagrindas sukaupti duomenys apie nagrinėjamų kohortų pasiekimų tendencijas visame
mokymosi laikotarpyje.
(Döbert, Weishaupt, 2012) taip pat akcentuoja poreikį stebėti iš sisteminio taško mokinių pasiekimų raidą
sukonstravus pagrindinius rodiklius (central indicators, angl.). Sellar, Lingrid, 2013) savo tyrime įrodė, kad
nacionalinių palyginamų laike duomenų apie mokinių pasiekimus kaupimas atvaizduoja nacionalinės
švietimo sistemos veiklos efektyvumą (performance, angl.) Dar 1971 metai šis fenomenas (Bernstein,
1971) pavadintas „pranešimo sistema“ („message system“, angl.), kas reiškia išankstinį informavimą apie
vykstančių pokyčių kryptį švietimo sistemoje (į gerą ar blogą pusę).
(Hakkarainen et all, 2013) taip pat siūlo kaupti ir stebėti kasmetinius mokinių pasiekimus ir naudoti juos
prognozavimo analitikai, tiek planuojant tolesnio mokymosi pakraipos poreikių mastą (aukštesnės
mokymosi pakopos ar profesinio ugdymo) taip pat planuojant atitinkamų kvalifikacijų žmogiškųjų išteklių
pasiūlą kelerių ar daugiau metų laikotarpiui į priekį. Toks stebėsenos įrankis yra naudingas valstybės
politikams, taip pat ministerijoms atsakingoms už įdarbinimą, darbuotojų poreikio užtikrinimą.
Mokslininkai tyrinėdami švietimų sistemų stebėseną pažymi (Buckingham, 2012), kad ilgi laiko tarpai tarp
vertinimo ciklų neatspindi dinamikos ir nepavyksta sistemiškai reaguoti į rodiklių siunčiamą žinutę.
Akcentuojama, kad duomenis svarbu kaupti ir atvaizduoti rodikliais nuosekliai, nedarant spragų ir tai
stebėseną leidžia panaudoti kaip politikos formavimo ir įgyvendinimo instrumentą, kuriuo galima atlikti
pokyčius ar korekcijas. Šiuo metu tarptautiniai tyrimai vyksta kas trys metai, tačiau tai per ilgas laiko
tarpas valstybei, sekti pokyčių dinamiką.
(Gerten et all, 2007) prognozavimui geriausi tinkamus įvardina matematikos ir skaitymo vertinimus.
Matematikos ir susijusių gamtamokslių disciplinų (fizika, chemija) vertinimai bei humanitarinių disciplinų
įvertinimai atspindi stebimos kohortos gebėjimus susieti erdvę, kiekį ir reiškinių prasmę, ir tai galima
naudoti žmogiškųjų išteklių prognozavimui. (Deschler et al, 2007) pažymi, kad skaitymo pasiekimų lygio
stebėsena leidžia prognozuoti stebimos kohortos kognityvinius gebėjimus ir gebėjimą adaptuotis įvairiose
aplinkose. Daug tyrimų dėl ankstyvųjų skaitymo pasiekimų reikšmės tolesniame gyvenimą yra atlikę
(Aarnoutse et all, 2005), (Arnbak, 2004), (Boile, 2010). Jų tyrimai grįsti duomenų apie skaitymo pasiekimus
vertinimą ilgame periode, neabejotinai pagrindžia duomenų kaupimo reikšmingumą stebėsenai ir
longitudiniams tyrimams. Tik tokio pobūdžio stebėsena leidžia formuoti teisingas intervencijas į švietimo
sistemą.
(Snowling et al, 2007) savo tyrimuose siejo ilgalaikių pasiekimų stebėseną su tėvų socioekonominės
padėties stebėsena ir nustatė labai svarbias sąsajas kurios gali būti taikomos tiek prognozavimo, tiek ir
intervencijų tikslais. Pavyzdžiui, netgi nustatyta sąsaja tarp ekonominių krizių ir nedarbo lygio bei mokinių
pasiekimų lygio mokyklose (Lietuvoje tėvų socioekonominės padėties rodikliai kaupiami, tačiau
longitudinių duomenų apie pasiekimus nėra kaupiama).
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(Torenbeek et al, 2010) mokinių pasiekimų ilgalaikės stebėsenos duomenis taip pat naudoja stojimo ir
mokymosi universitete modeliavimui ir prognozavimui, netgi prognozuojant stebimos kohortos iškritimo
po pirmo ar antro kurso universitete tikimybę. Kaupimas duomenų apie mokinių pasiekimų raidą yra
puikus instrumentas universitetų stojimo ilgametėms prognozėms į ateitį ir netgi aukštojo mokslo
finansavimo poreikio planavimui.
Atskirai mokslininkai dar 1972 metais išskyrė sporto pasiekimų stebėseną, kur sporto pasiekimų rezultatai
koreliuoja su akademiniais pasiekimais bei mokinių sveikatos būkle (Copeland, 1972) ir gali būti naudojami
sveikatos būklei prognozuoti pavyzdžiui karinės tarnybos planavimo ar ligų prevencijos tikslais.
Longitudinio pasiekimų kaupimo ir stebėjimo neigiamą poveikį įvardija (Luyten, 1998), ypač tuo atveju, jei
pasiekimai bus imti taikyti apdovanojimams ir baudimui už rezultatus mokyklų ar jų padalinių lygmeniu.
Pasiekimų stebėsena jokiu būdu neturi būti taikoma reitingavimui, baudimui ar apdovanojimui, nes
tuomet gali atsirasti paskatos falsifikuoti vertinimus, dažniausiai nepagrįstai užaukštinti, kad mokykla ar
jos padalinys atrodytų geriau kitų tarpe. Tokio falsifikavimo padariniai yra labai pavojingi, nes per aukšti
vertinimai sukelia nepagrįstas viltis stebimai mokinių kohortai, tačiau vėliau standartizuotų valstybinių
testų metu, kuomet vertina jau nebe tos pačios mokyklos mokytojai rezultatai gali būti žymiai blogesni,
nei vertinimų nefalsifikavusių mokyklų. Todėl jei kaupiami duomenys apie mokinių pasiekimus, jie turi būti
naudojami tik sisteminiams sprendimams, bet jokiu būdu neindividualizuotiems sprendimams mokyklų
lygiu ir apie tai turi būti labai aiškiai ir skaidriai pranešta mokykloms.
Mokyklos veiklos efektyvumo rodiklio svarbą akcentuoja (Sammons, 1996; Scheerens, 1993; Scheerens &
Bosker, 1997). Tai galėtų būti arba lėšų kiekis tenkantis mokiniui arba mokinių skaičius tenkantis
mokytojui. Šio rodiklio stebėsena paraleliai su pasiekimų stebėsena leidžia daryti švietimo sistemos
planuotojams pagrįstas išvadas apie tinkamiausią klasės dydį (kas šiandien aktualu ir Lietuvos atveju
sprendžiant mokyklų tinklo klausimą).
Visgi toks mokinių pasiekimų duomenų kaupimas ir stebėsena yra angliškosios paradigmos elementas, ko
nėra taip išreikšta Suomijoje, kur stebėsena decentralizuota suteikiant autonomiją mokyklai ir pasitikinti
mokytoju. (Sellar, 2013) pažymi, kad šiuo Suomija išsiskiria iš kitų šalių, nes tik Suomijoje mokytojo
profesija yra konkurencinė ir pagrįsta žmonių siekiu ir stipria motyvacija tapti mokytojais. Tik šiuo atveju
stebėseną galima perduoti pačioms mokykloms ir mokytojams. Sellar pažymi, kad daugelyje kitų, netgi
ekonomiškai labai stiprių ir išsivysčiusių šalių to nėra, todėl valstybė suinteresuota kaupti ir stebėti
pasiekimus nacionaliniu mastu ir daryti intervencijas į švietimo sistemą. Tas pats pasakytina ir apie
Lietuvos atvejį. Valstybei neturėti pasiekimų raidos stebėsenos instrumento netgi yra pavojinga, nes
tuomet labai sunku savalaikiai rasti tinkamas ir pritaikyti politikos priemones. Jei šalys nori pereiti prie
decentralizuotos stebėsenos, visų pirma reikia sukurti aukščiausio lygio mokytojų rengimo sistemą
(Sahlberg, 2011), ir sudaryti itin konkurencines sąlygas dirbti mokytoju, ypač atlyginimų klausimų. Tik
užauginus taip paruoštų ir sumotyvuotų mokytojų kartą, galima tos kartos mokytojams perleisti švietimo
stebėseną iš valstybės lygmens.
Tarptautinių mokinių pasiekimų kaupimo ir stebėjimo svarbą akcentuoja (Sellar, Lingrad 2013).
Tarptautiniai pasiekimų matavimai yra prasmingi, jei jų rezultatai lyginami ne tik tarpusavyje, bet ir yra
prognozuojami kasmet kaupiami nacionalinių rezultatų (metinių vidurkių, standartizuotų testų). Be to
pasiekimų matavimai pagal tarptautinius testus leidžia validuoti nacionalinių mokinių pasiekimų validumą.
Nagrinėjant ilgo laikotarpiu sukauptus duomenis, galima nustatyti nacionalinių vertinimų patikimumą,
pavyzdžiui gerėjantys mokinių nacionaliniai matematikos pasiekimai ir tuo pačiu blogėjantys tarptautinių
matematikos testų rezultatai gali kvestionuoti nacionalinę matematikos rengimo programą arba vertinimo
objektyvumą. Tarptautinių testų ir nacionalinių pasiekimų sugretinimas yra tendencijų atitikties
nustatymas svarbus tarptautinio mobilumo kontekste, kuomet mokiniai baigę bendrojo lavinimo
mokyklas vienose šalyje į darbo rinka arba tolesnes mokymosi pakopas (universitetinio) renkasi kitas šalis.
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Nors Suomijos atveju akcentuojama mokymosi proceso kokybė (Anagnostopoulou et al, 2013) pabrėžia
visgi mokinių pasiekimų įvertinimą kaip objektyvesnį matą, ypač tose šalyse, kurios labiau skiriasi nuo
Suomijos mokytojų parengimo ir motyvuotumo prasme. Šios mokslininkų grupės teigimu objektyvus
vertinimas išreikštas skaičiais ar procentais apibūdinančiais pasiekimų lygį yra geriausias visos švietimo
sistemos vertinimo rezultatas, nes tai parodo specifinių žinių, gebėjimų, įgūdžių lygį tam tikrose srityse,
kuriuo gali pasitikėti kitos institucijos (ar tai būtų tolesnės švietimo pakopos ar darbo rinka).
(Lingard et al, 2013) savo tyrime nustatė kad ypač į tarptautinių testų PISA, PIRLS, TIMSS rezultatus
formuojant nacionalines švietimo politika ir jų įgyvendinimo priemones kreipia dėmesį angloamerikietiškos ir Azijos tautos, kurios šiandien yra pasaulinių inovacijų, technologijų pažangos reitingų
viršūnėse (nors Europos inovacijų švieslentėje Suomija, kaip priešingos švietimo ir jo stebėsenos
paradigmos atstovė, taip pat yra viršūnėse, bet tai daugiau išimtis, apie kurią rašyta anksčiau ir kuri sietina
su stipraus mokytojo koncepcija). Pripažįstama, kad vienintelis šių tarptautinių testų trūkumas – per ilgi
laiko tarpai tarp testų.
(Leinkei, Caro, 2014) savo atliktame 2000 – 2009 metų laikotarpio tyrime įrodė mokinių pasiekimo
rezultatų sąsajas su švietimo sistemos efektyvumu. Tyrime vertini 4 PISA testų ciklai, atskleidė sąsajas, o
turėjimas kasmetinių vertinimų būtų suteikęs duomenų imtį dar tikslesnėms išvadoms. Visgi jų tyrime
atsiskleidė kohortos socioekonominės aplinkos pokytis ir jo poveikis vertinimams pagal absoliutinius
dydžius. (Ballou et al., 2004) ir (Zvoch & Stevens, 2008) savo tyrime akcentavo taip pat mokinių pasiekimų
stebėseną ir longitudinio tyrimo naudą, vertinant švietimo politikos priemonių poreikių ir kryptis.
Be aukščiau aprašyto rodiklių pagrindimo remiantis mokslininkų darbais, žemiau pateiktas ekspertinis
(Konsultanto specialistų) ir interviu būdu gautų vertinimų (išorinių ekspertų) grįstas pagrindimas .
8 lentelė. Rekomenduojamų naujų rodiklių ekspertinis pagrindimas
Nr.
1.

Rodikliai (nauji)

Faktinis reikalingumas

4 klasės mokinių tarptautinio
skaitymo gebėjimų tyrimo (angl.
PIRLS)
rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinius
skaitymo
gebėjimų
pasiekimų
lygmenis (%)

Pripažindama neabejotiną skaitymo svarbą Tarptautinė švietimo pasiekimų
vertinimo asociacija IEA (angl. International Association of the Evaluation of
Educational Achievement) prieš du dešimtmečius inicijavo Tarptautinį skaitymo
gebėjimų tyrimą PIRLS (angl. Progress in International Reading Literacy Study),
kuriuo kas penkerius metus vertinami ketvirtą klasę baigiančių mokinių
skaitymo gebėjimai.
PIRLS tyrimo vertinimo sistema nuolat atnaujinama, todėl jis atspindi kintančių
švietimo sąlygų aktualijas. Be to, atliekamas įvairiose pasaulio šalyse pagal
bendrą metodiką, jis teikia patikimų duomenų, naudingų nustatant įvairių
švietimo politikos priemonių poveikį mokinių skaitymo rezultatams ir numatant
ateities politikos kryptis. Atsižvelgiant į tai rekomenduojama rodiklį įtraukti į
valstybės švietimo ir mokslo rodiklių sąrašą.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
vidutiniam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 3
kontekstus:
• švietimo finansavimo kontekstą;

•
•

2.

3.

4 klasės tarptautinio matematikos ir
gamtos mokslų gebėjimų tyrimo
(angl. TIMSS) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinius
matematikos ir gamtos mokslų
pasiekimų lygmenis (%)
8 klasės tarptautinio matematikos ir
gamtos mokslų gebėjimų tyrimo
(angl. TIMSS) rezultatų procentinis

švietimo rezultatų kontekstą;
socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis priskiriamas vidutiniam lygiui, rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, o duomenų
suvedimas į IS gali sukelti vidutinę administracinę ir/arba finansinę naštą.
Tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų gebėjimo tyrimas (TIMSS), kaip ir
kiti tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimai skatina įvertinti kokios žinios,
sugebėjimai, elgsenos modeliai ir vertybinės nuostatos asmens ugdymui
svarbios ir aktualios. TIMSS padeda suprasti kas ugdymo turinyje ir ugdymo
procese vertinga tarptautiniu mastu ir kaip sekasi kiekvienai tyrime
dalyvaujančiai valstybei. Būtent TIMSS yra padaręs nemažą įtaką formuojant
matematikos ir gamtos mokslų turinį, rengiant programas, kitas ugdymo
priemones.
Lietuva jau daugiau nei du dešimtmečius yra Tarptautinės švietimo vertinimo
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Rodikliai (nauji)

Faktinis reikalingumas

pasiskirstymas pagal tarptautinius
matematikos ir gamtos mokslų
pasiekimų lygmenis (%)

organizacijos (angl. International association for the Evaluation of Education
Achievement (IEA)) narė, aktyviai dalyvaujanti jos inicijuotuose tyrimuose, kurie
vienas yra TIMSS tyrimas. Atsižvelgiant į tyrimo svarbą rekomenduojama jį
įtraukti į valstybės lygiu stebimų švietimo ir mokslo rodiklių sąrašą.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
vidutiniam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 3
kontekstus:
• švietimo finansavimo kontekstą;
• švietimo rezultatų kontekstą;

4.

8 klasės tarptautinio pilietinio
ugdymo ir pilietiškumo tyrimo (angl.
ICCS)
rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinio
pilietinio ugdymo ir pilietiškumo
pasiekimų lygmenis (%)

• socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis priskiriamas vidutiniam lygiui, rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, o duomenų
suvedimas į IS gali sukelti vidutinę administracinę ir/arba finansinę naštą.
Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas ICCS (angl. The
International Civic and Citizenship Education Study) yra vienas iš Tarptautinės
švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos IEA (angl. International Association of
the Evaluation of Educational Achievement) vykdomų tyrimų, kuriame
dalyvauja ir Lietuva.
Esminis tyrimo tikslas – nustatyti mokinių pilietinių žinių ir įsitraukimo į
visuomeninį ir politinį gyvenimą pokyčius, įvykusius per laiką tarp dviejų ICCS
tyrimo ciklų, taip pat palyginti dviejų tyrimo ciklų rezultatus ir tyrime dalyvavusioms šalims suteikti galimybę įvertinti pilietinių žinių ir įsitraukimo į
visuomeninį ir politinį gyvenimą tendencijas, susiklosčiusias per septynerius
metus. Ne mažiau svarbu atliepti poreikį keisti požiūrį į mokinių vaidmenį,
turint galvoje aplinkos tvarumą, socialinius santykius mokykloje, taip pat naujų
socialinių medijų tinklų naudojimą pilietiniam įsitraukimui. Atsižvelgiant į
tyrimo svarbą, ICCS rezultatai turi būti įtraukti į valstybės lygiu stebimų
švietimo ir mokslo rodiklių sąrašą.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
vidutiniam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 3
kontekstus:
• švietimo finansavimo kontekstą;

•
•

5.

Tarptautinių olimpiadų ir konkursų
aukso, sidabro, bronzos medalių
laimėtojai ir Lietuvos olimpiadų ir
konkursų 1-3 vietų laimėtojų skaičius
(vnt.)

švietimo rezultatų kontekstą;
socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis priskiriamas vidutiniam lygiui, rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, o duomenų
suvedimas į IS gali sukelti vidutinę administracinę ir/arba finansinę naštą.
Lietuvos mokinių dalyvavimas tarptautinėse, šalies olimpiadose, konkursuose
nėra stebimas valstybės lygiu, nors tai yra svarbūs pasiekimai tiek mokiniams,
tiek valstybei. Prizinių vietų laimėjimas gali pasitarnauti stojant į aukštąsias
mokyklas. Dalies tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų prizinių vietų
laimėtojams yra pridedamas balas, stojant į atitinkamas studijų kryptis.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
vidutiniam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 3
kontekstus:
• švietimo finansavimo kontekstą;
• darbo rinkos kontekstą;

6.

Bendrojo
ugdymo
(bendrojo
ugdymo
koeficientas (%)

efektyvumo
mokyklose)

• socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis priskiriamas vidutiniam lygiui, rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, o duomenų
suvedimas į IS gali sukelti vidutinę administracinę ir/arba finansinę naštą.
Valstybės lygiu nėra rodiklio, parodančio bendrojo ugdymo efektyvumo.
Rekomenduojamas rodiklis parodo skirtingose ISCED lygiuose pradėjusiųjų
ugdytis ir jas užbaigusiųjų mokinių dalį. Rodiklis signalizuoja apie galimą
papildomą finansavimą (klasės kurso kartojančiųjų atveju), išsilavinimą ir darbo
rinkos tendencijas
(užbaigusiųjų ir iškritusiųjų išsilavinimas, galimybės
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Rodikliai (nauji)
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Faktinis reikalingumas
įsidarbinti ir pan.)
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
aukštam ir vidutiniam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti
vertinamas per 4 kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;

•
•
•

7.

Mokytojų ir mokinių santykis (%)

švietimo finansavimo kontekstą;
darbo rinkos kontekstą;
socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis priskiriamas vidutiniam lygiui, rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, bet duomenys
turės būti vertinami pagal ugdymo programų trukmę, tad gali sukelti vidutinę
administracinę ir/arba finansinę naštą.
Rodiklis aktualus analizuojant sistemos rentabilumą ir mokytojų (ypač
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, dalyko mokytojų) poreikį. Lietuvoje
daugiau nei 50 proc. mokytojų amžiaus vidurkis yra daugiau nei 50 metų.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
aukštam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 4
kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;
• švietimo finansavimo kontekstą;
• darbo rinkos kontekstą;

1.

2.

3.

4.

2 klasės mokinių nacionalinių mokinių
pasiekimų
patikrinimų
(NMPP)
rezultatų procentinis pasiskirstymas
pagal pasiekimų lygmenis (%)
4 klasės mokinių nacionalinių mokinių
pasiekimų
patikrinimų
(NMPP)
rezultatų procentinis pasiskirstymas
pagal pasiekimų lygmenis (%)
6 klasės mokinių nacionalinių mokinių
pasiekimų
patikrinimų
(NMPP)
rezultatų procentinis pasiskirstymas
pagal pasiekimų lygmenis (%)
8 klasės mokinių nacionalinių mokinių
pasiekimų
patikrinimų
(NMPP)
rezultatų procentinis pasiskirstymas
pagal pasiekimų lygmenis (%)

• socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis priskiriamas auk6tam lygiui, rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, todėl nesukels
didelės administracinės ir finansinės naštos.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (2, 4, 6, 8 klasių NMPP) paskirtis –
suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių
mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau
galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės,
mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.
Šiuo metu Nacionalinis egzaminų centras skelbia kasmetines NMPP rezultatų
ataskaitas, tačiau nėra suformuoto rodiklio, leidžiančio NMPP kaitą stebėti
valstybės lygiu. NMPP tai standartizuoti testai, kuriais turi būti vykdoma
stebėsena valstybės lygiu. Tokią patirtį taiko ir viena iš ataskaitoje analizuotų
šalių – Airija.
Šiuo metu, norint pamatyti NMPP rezultatų kelių metų kaitą, reikia duomenis
rinkti iš kasmetinių ataskaitų arba kreiptis į NEC dėl duomenų suformavimo.
Siūlomas rodiklis signalizuoja apie mokinių pasiekimus ir leidžia įžvelgti
gebėjimų pokyčius, nuspėti galimas tendencijas, atspindinčias Lietuvos mokinių
pasiekimus tarptautiniuose tyrimuose.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
aukštam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 3
kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;

•
•

5.

Mokinių
pagrindinio
ugdymo
pasiekimų
patikrinimų
(PUPP)
rezultatų procentinis pasiskirstymas
pagal pasiekimų lygmenis (%)

švietimo finansavimo kontekstą;
socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis taip pat priskiriamas aukštam lygiui., rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, iš kurio
duomenų paėmimas nesukels didelės administracinės ir finansinės naštos.
Šiuo metu Nacionalinis egzaminų centras skelbia kasmetines mokinių
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatų ataskaitas, tačiau
nėra suformuoto rodiklio, leidžiančio PUPP rezultatų kasmetinę kelių metų
kaitą stebėti valstybės lygiu.
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Faktinis reikalingumas
Šiuo metu, norint pamatyti PUPP rezultatų kelių metų kaitą, reikia duomenis
rinkti iš kasmetinių ataskaitų arba kreiptis į NEC dėl duomenų suformavimo.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
aukštam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 4
kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;

•
•
•

švietimo finansavimo kontekstą;
darbo rinkos kontekstą;
socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis taip pat priskiriamas aukštam lygiui., rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, iš kurio
duomenų paėmimas nesukels didelės administracinės ir finansinės naštos.
6.

Mokinių
valstybinių
brandos
egzaminų
rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius
(%)

Nacionalinis egzaminų centras skelbia valstybinių brandos egzaminų (VBE)
rezultatus, tačiau nėra suformuoto rodiklio, leidžiančio VBE rezultatų kaitą (už
pasirinktą periodą) stebėti valstybės lygiu.
Siūlomas rodiklis signalizuos apie mokinių pasiekimus ir leidžia įvertinti jų kaitą
bei galimą įtaką įvairioms sritims, kaip darbo rinka, aukštasis mokslas ir kita.
Suteiks grįžtamojo ryšio leidžiančio įvertinti ir priimti sprendimus dėl galimai
ugdymo programų tobulinimo, mokinių mokymosi ir mokymo.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
aukštam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 4
kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;
• švietimo finansavimo kontekstą;

•
•

darbo rinkos kontekstą;
socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis taip pat priskiriamas aukštam lygiui., rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, iš kurio
duomenų paėmimas nesukels didelės administracinės ir finansinės naštos.
7.

8.

9.

Mokinių
mokyklinių
brandos
egzaminų
rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius
(%)

Mokinių
metinių
įvertinimų
procentinis pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis (%)
Mokinių metinių įvertinimų vidurkio
procentinis pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis (%)

Valstybės lygiu nėra galimybės stebėti mokyklinių brandos egzaminų (MBE)
rezultatų, palyginti jų kaitą.
Siūlomas rodiklis signalizuos apie mokinių pasiekimus laikant mokyklinius
brandos egzaminus, leis įvertinti jų kaitą bei galimą įtaką įvairioms sritims, kaip
darbo rinka, aukštasis mokslas ar profesinis išsilavinimas ir kita. Suteiks
grįžtamojo ryšio leidžiančio įvertinti ir priimti sprendimus dėl galimai ugdymo
programų tobulinimo, mokinių mokymosi ir mokymo.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
aukštam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 4
kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;
• švietimo finansavimo kontekstą;
• darbo rinkos kontekstą;
• socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis taip pat priskiriamas aukštam lygiui., rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, iš kurio
duomenų paėmimas nesukels didelės administracinės ir finansinės naštos.
Mokinių metiniai įvertinimai Lietuvoje stebimi tik mokyklos lygiu ir nėra
rodiklio, kuris leistų šiuos rezultatus stebėti valstybės lygiu, nors metinių
įvertinimų stebėjimas ir kaita gali signalizuoti apie mokinių pasiekimus, kurie
gali būti pasiekti dalyvaujant tarptautiniuose pasiekimų patikrinimo tyrimuose.
Mokinių metinių įvertinimų stebėjimas turi būti vienas esminių rodiklių,
leidžiančių įvertinti mokinių gebėjimą mokintis, ugdymo programas,
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Faktinis reikalingumas
analizuojant metinių įvertinimų duomenis kiekvienais ugdymo metais,
atskiriems ISCED lygiams.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
vidutiniam ir aukštam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti
vertinamas per 3 kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;
• švietimo finansavimo kontekstą;

10.

Vienuoliktosios (III gimnazijos) klasės
mokinių ugdymo programos dalykų
lygio
pasirinkimų
procentinis
pasiskirstymas (%)

• socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis taip pat priskiriamas aukštam lygiui., rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, iš kurio
duomenų paėmimas nesukels didelės administracinės ir finansinės naštos.
Vienuoliktoje klasėje vyksta mokinių pasirinkimas, kokį dalyką kokiu lygiu
pageidaujama mokintis. Dažnu atveju aukštesniu A lygiu pasirenkami tie
dalykai, kurie vėliau bus aktualūs stojimuose į aukštąsias mokyklas.
Atsižvelgiant į tai rekomenduojamas rodiklis, parodantis kaip kinta
vienuoliktokų pasirinkimas, kas leidžia daryti prielaidas apie galimus studijų
krypčių pasirinkimus užbaigus dvylika klasių.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
aukštam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 4
kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;
• švietimo finansavimo kontekstą;

•
•

11.

Mokinių fizinis pajėgumo
rezultatų pajėgumų zonos (%)

testų

darbo rinkos kontekstą;
socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis taip pat priskiriamas aukštam lygiui., rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, iš kurio
duomenų paėmimas nesukels didelės administracinės ir finansinės naštos.
Pastebėta, jog pastaruoju metu vaikų fizinis pajėgumas palaipsniui mažėja. Ši
tendencija kelia nerimą, todėl, kad aukšti fizinės būklės duomenys yra susiję su
geresne trumpalaike ar net ilgalaike fizine ir protine sveikatos būkle. Tačiau
šiuo metu nėra vykdoma mokinių fizinio pajėgumo stebėsena valstybės lygiu.
Yra parengtas ir derinamas „Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo“
projektas, kuriame numatyti fizinio pajėgumo testai ir šių testų rezultatai, kurie
priskiriami zonoms:
• Žalia zona - sveikatai palankus fizinis pajėgumas.
• Geltona zona - reikia tobulėti.
• Raudona zona – sveikatos rizikos zona.
Siūlomas rodiklis signalizuos apie mokinių fizinį pajėgumą ir leis numatyti
kylančias grėsmes dėl mokinių sveikatos kaitos darančias įtakos įvairioms
sritims, analizuoti koreliaciją tarp fizinio ugdymo infrastruktūros ir mokinių
fizinio pajėgumo.
Pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus, siūlomas rodiklis priskiriamas
aukštam lygiui. Pagal integralumo kriterijų, rodiklis gali būti vertinamas per 4
kontekstus:
• švietimo rezultatų kontekstą;

•
•
•

švietimo finansavimo kontekstą;
darbo rinkos kontekstą;
socialinį-ekonominį kontekstą.
Pagal efektyvumo kriterijų rodiklis taip pat priskiriamas aukštam lygiui., rodiklio
formavimui bus naudojamas vienas patikimas duomenų šaltinis, iš kurio
duomenų paėmimas nesukels didelės administracinės ir finansinės naštos.
Šaltinis: sudaryta ekspertų komandos
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Ataskaitos 3, 4, 5 prieduose pateiktos papildomos rekomendacijos dėl rodiklių informacijos atnaujinimo,
papildymo, patikslinimo atnaujinant ar papildant rodiklio pavadinimą, aprašą, šaltinius2. Prie kiekvieno iš
rodiklių nurodyti jų integralumo ir efektyvumo lygiai, atnaujinta ir patikslinta ISCED klasifikacija, patikslinti
duomenų šaltiniai.

Rekomendacijų dėl rodiklių apibendrinimas ir išvados
Rekomendacijos švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliams suformuotos atsižvelgiant į atliktą analizę ir
taikant mišraus metodo strategiją. Taikant mišrių metodų strategiją, skirtingi informacijos šaltiniai,
skirtingi metodai (antrinių šaltinių, teisinių dokumentų, statistinių duomenų analizė, interviu ir t.t.)
derinami siekiant atlikti žvalgomąją analizę ir surinkti kiekybinius ir kokybinius duomenis.
Pritaikius mišrių metodų strategiją rekomenduojama valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklius
papildyti 7 naujais strateginiais švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliais, ir suformuoti 17 taktinių švietimo
ir mokslo stebėsenos rodiklių sąrašą, kurį sudarytų 6 rodikliai perkelti iš strateginių rodiklių ir 11 naujų
rodiklių. Naujai siūlomi strateginiai ir taktiniai rodikliai, pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus priskirti
aukštam ir vidutiniam lygiams. T. y. visi rodikliai gali būti analizuojami mažiausiai trijose iš keturių
konteksto krypčių: švietimo rezultatų kontekste; švietimo finansavimo kontekste; darbo rinkos kontekste;
socialiniame-ekonominiame kontekste. Pasiūlyti tik tie rodikliai, kurių formavimui yra užtikrintas patikimas
duomenų šaltinis. Detalus rodiklių sąrašas ir aprašymai pateikti 4, 5 prieduose.

2

Informacija dėl statistikos departamento duomenų klasifikatoriaus pasikeitimo pateikta 31 priede.
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Pasiūlymai dėl rodiklių vaizdavimo

Pagal Lietuvos švietimo įstatymo 52 straipsnio 2 punktą, švietimo valdymo subjektai yra:
1. Seimas;
2. Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija, kitos ministerijos, Vyriausybės įstaigos;
3. savivaldybės institucijos;
4. nevalstybinės mokyklos savininkas (dalyvių susirinkimas);
5. švietimo įstaigos vadovas.
Rekomenduojama, tiek švietimo įstatyme įvardintiems švietimo subjektams, tiek kitiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, viešai prieinamus švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklius (strateginius ir taktinius)
vizualiai pateikti vienoda forma. T. y. rodiklius atvaizduoti pagal naudotojo atliktas duomenų parinktis
lentelės ir grafiko forma, su galimybe atlikti eksportą į pasirinktą formatą (kaip aprašyta 18 skyriuje).
Rodiklio duomenų detalumo lygį rekomenduojama pateikti vieną – valstybinį.
Siekiant, kad sumažėtų ŠVIS sistemos apkrovimas, o naudotojas, be bereikalingų pastangų turėtų
galimybę peržiūrėti jau suformuotus rodiklius už praėjusius metus, rekomenduojama, surinkus visų
rodiklių duomenis (kurie reikalingi rodiklių atvaizdavimui už praeitus metus) suformuoti ir ŠVIS puslapyje
patalpinti suformuotų rodiklių už praeitus metus ataskaitą *.pdf ir *.xls formatu. Ataskaitoje turėtų būti
pateikti visi strateginiai ir taktiniai rodikliai už praėjusius metus.
Rekomenduojama periodiškai vykdyti naudotojų virtualią apklausą (apimančią iki 5 klausimų) dėl rodiklių
formavimo ir atvaizdavimo patogumo.
Esant poreikiui ir turint duomenis, naudotojui (tiek valstybės lygiu, tiek fizinio ar juridinio asmens lygiu)
užpildžius atskirą užklausą ir pateikus Švietimo informacinių technologijų centrui, naudotojas turi turėti
galimybę gauti rodiklio (ių) duomenis prašomu pjūviu. Tam tikrais atvejais rekomenduojama šią paslaugą
suteikti už atitinkamą mokestį, kaip kad yra taikoma LR Statistikos departamento praktika3.
Kadangi šio projekto įgyvendinimui didžioji dalis finansavimo bus skirta technologiniams sprendimams
integracijai užtikrinti, tad dėl riboto biudžeto siūlome rodiklius vizualizuoti ekonomiškais sprendimais
neskirstant rodiklių atvaizdavimo skirtingiems naudotojų lygiams (politikams, švietimo sistemos
atstovams, tėvams ar vaikams).

Rekomendacijų dėl rodiklių atvaizdavimo apibendrinimas ir išvados
Rekomenduojama švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklius vizualiai pateikti vienoda forma (grafiku ir
lentele), su galimybe duomenis eksportuoti į pasirinktą formatą. Rodiklio duomenų detalumo lygį
rekomenduojama pateikti vieną – valstybinį.
Siekiant sumažinti IS apkrovimą, rekomenduojama suformuoti ir *.pdf, *.xls formatu IS patalpinti
praėjusių metų rodiklių rezultatų ataskaitas. Taip naudotojui bus suteikta galimybė peržiūrėti rodiklių

3

LR statistikos departamento svetainėje nurodoma, kad „tuos atvejus, kai informacijos parengimui reikalingas papildomas
darbuotojų laikas, pateikta užklausa gali būti mokama.“ Kad kai kurios duomenų užklausos gali būti mokamos patvirtina ir
ataskaitos ekspertų grupė, kurie buvo tiesiogiai susidūrę su šiuo reiškiniu.
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rezultatus vienoje vietoje, jų neformuojant atskirai. Esant poreikiui naudotojas turi galimybę kiekvieną iš
rodiklių susiformuoti atskirai pagal jam reikalingas parinktis (metus, ISCED lygius ir pan.).
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Rekomendacijos dėl duomenų šaltinių

Siekiant valstybės lygiu vykdyti mokinių pasiekimų stebėseną yra pasiūlyta 11 naujų taktinių rodiklių.
Rekomendacijos naujiems rodikliams suformuotos pateiktos atsižvelgiant, kad rodikliams formuoti
finansinė ir administracinė našta nebūtų didelė, duomenų šaltiniai būtų patikimi ir duomenų teikimas
vyktų be trikdžių. Duomenys rodikliams formuoti parinkti taip, kad galėtų būti apskaičiuojami ir palyginami
valstybės lygiu (t. y. duomenys turi būti standartizuoti).
9 lentelė. Rekomendacijos dėl duomenų šaltinio naujiems rodikliams
Rodiklis

Reikalingi duomenys

Duomenų šaltinis

Integracija

Finansinė ir
administracinė našta

2 klasės mokinių
nacionalinių mokinių
pasiekimų patikrinimų
(NMPP) rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal

1. Skaitymo (teksto
suvokimo) testo įvertinimai.
2. Rašymo (teksto kūrimo)
testo įvertinimai.
3. Rašymo (kalbos sandaros
pažinimo) testo įvertinimai.
4. Matematikos testo
įvertinimai.

pasiekimų lygmenis (%)
4 klasės mokinių
nacionalinių mokinių
pasiekimų patikrinimų
(NMPP) rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal

1. Lietuvių kalbos (skaitymo)
testo įvertinimai.
2. Lietuvių kalbos (rašymo)
testo įvertinimai.
3. Matematikos testo
įvertinimai.
4. Pasaulio pažinimo testo
įvertinimai.

pasiekimų patikrinimų
(NMPP) rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal

nacionalinių mokinių
pasiekimų patikrinimų
(NMPP) rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis (%)

1. Lietuvių kalbos (skaitymo)
testo įvertinimai.
2. Lietuvių kalbos (rašymo)
testo įvertinimai.
3. Matematikos testo
įvertinimai.

1. Lietuvių kalbos (skaitymo)
testo įvertinimai.
2. Lietuvių kalbos (rašymo)
testo įvertinimai.
3. Matematikos testo
įvertinimai.
4. Gamtos mokslų testo
įvertinimai.
5. Socialinių mokslų testo
įvertinimai.

pasiekimų lygmenis (%)
Mokinių valstybinių

Mokinių, privalomų ir
pasirinktų laikyti valstybinių

ugdymo pasiekimų
patikrinimų (PUPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal

todėl integracijos

funkcionalumo

užtikrinimui gali užtekti tik

praplėtimo) ->

papildyti teikiamų duomenų

Nacionalinis
(NEC) -> Mokinių

duomenų tiekėjų sąraše,
todėl integracijos

funkcionalumo

užtikrinimui gali užtekti tik

praplėtimo) ->

papildyti teikiamų duomenų

centras yra Mokinių registro
duomenų tiekėjų sąraše,
todėl integracijos

funkcionalumo

užtikrinimui gali užtekti tik

praplėtimo) ->

papildyti teikiamų duomenų

(NEC) -> Mokinių

duomenų tiekėjų sąraše,
todėl integracijos

funkcionalumo

užtikrinimui gali užtekti tik

praplėtimo) ->

papildyti teikiamų duomenų

ŠVIS

centras yra Mokinių registro
duomenų tiekėjų sąraše,
todėl integracijos

funkcionalumo

užtikrinimui gali užtekti tik

praplėtimo) ->

papildyti teikiamų duomenų

Nacionalinis

centras yra Mokinių
registro duomenų
tiekėjas.

Minimali, kadangi
Nacionalinis egzaminų
centras yra Mokinių
registro duomenų
tiekėjas.

Minimali, kadangi
Nacionalinis egzaminų
centras yra Mokinių
registro duomenų
tiekėjas.

Nacionalinis egzaminų

(NEC) -> Mokinių

ŠVIS

Nacionalinis egzaminų

sąrašą.

egzaminų centras
registras (po

Minimali, kadangi

Nacionalinis egzaminų
centras yra Mokinių registro

Nacionalinis

tiekėjas.

sąrašą.

egzaminų centras
registras (po

registro duomenų

Nacionalinis egzaminų

(NEC) -> Mokinių

Nacionalinis

centras yra Mokinių

sąrašą.

egzaminų centras
registras (po

Nacionalinis egzaminų

Nacionalinis egzaminų
centras yra Mokinių registro

registras (po

Minimali, kadangi

sąrašą.

egzaminų centras

ŠVIS

1. Lietuvių kalbos ir
literatūros PUPP įvertinimai.
2. Matematikos PUPP
įvertinimai.
3. Pasirenkamosios
gimtosios kalbos (baltarusių,
lenkų, rusų, vokiečių) PUPP
įvertinimai .

Mokinių pagrindinio

duomenų tiekėjų sąraše,

registras (po

Nacionalinis

pasiekimų lygmenis (%)
8 klasės mokinių

(NEC) -> Mokinių

ŠVIS

6 klasės mokinių

Nacionalinis egzaminų
centras yra Mokinių registro

ŠVIS

pasiekimų lygmenis (%)

nacionalinių mokinių

Nacionalinis
egzaminų centras

Nulinė, kadangi
Nacionalinis egzaminų
centras Mokinių
registrui teikia PUPP
rezultatus.

sąrašą.
Nacionalinis egzaminų

Nulinė, kadangi
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Finansinė ir
administracinė našta

brandos egzaminų
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis (%)

Mokinių mokyklinių
brandos egzaminų
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis (%)

brandos egzaminų
įvertinimai (balais):
1. Lietuvių kalbos ir
literatūros VBE įvertinimai.
2. Matematikos VBE
įvertinimai.
3. Istorijos VBE įvertinimai.
4. Anglų kalbos VBE
įvertinimai.
5. Kitų pasirinktų VBE
įvertinimai.
Mokinių, pasirinkusių laikyti
mokyklinių brandos
egzaminų įvertinimai
(pažymiu):
1. Lietuvių kalbos ir
literatūros MBE įvertinimai.
2. Technologijų MBE
įvertinimai.
3. Menų MBE įvertinimai
4. Gimtosios kalbos
(baltarusių, lenkų, rusų,
vokiečių) MBE įvertinimai.
5. Brandos darbo įvertinimai.

egzaminų centras

centras yra Mokinių registro

(NEC) -> Mokinių

duomenų tiekėjų sąraše,

registras (po

todėl integracijos

funkcionalumo

užtikrinimui gali užtekti tik

praplėtimo) ->

papildyti teikiamų duomenų

ŠVIS

Nacionalinis

registrui teikia VBE
rezultatus.

Nacionalinis egzaminų
centras yra Mokinių registro

(NEC) -> Mokinių

duomenų tiekėjų sąraše,
todėl integracijos

funkcionalumo

užtikrinimui gali užtekti tik

praplėtimo) ->

papildyti teikiamų duomenų

ŠVIS

centras Mokinių

sąrašą.

egzaminų centras
registras (po

Nacionalinis egzaminų

Nulinė, kadangi
Nacionalinis egzaminų
centras Mokinių
registrui teikia MBE
rezultatus.

sąrašą.

Mokyklos
(el.dienynai) ->

Mokinių metinių
įvertinimų procentinis
pasiskirstymas pagal

Visų mokinio ugdymo
programos dalykų metiniai
įvertinimai.

pasiekimų lygmenis (%)

Mokinių registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo) ->

Rekomenduojame visus
mokinio ugdymo programos
dalykų metinius įvertinimus
kaupti Mokinių registre.

Minimali, kadangi jau
dabar pateikiami
duomenys, reikalingi
pažymėjimams
spausdinti.

ŠVIS
Rekomenduojame visus
Mokinių metinių
įvertinimų vidurkio
procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis (%)

Visų mokinio ugdymo
programos dalykų metiniai
įvertinimai (turint šiuos
duomenis, metinių
įvertinimų vidurkį bus galima
apskaičiuoti matematinės
formulės būdu ŠVIS‘e).

Mokyklos

mokinio ugdymo programos

(el.dienynai) ->

dalykų metinius įvertinimus

Mokinių registras

kaupti Mokinių registre

(po

(turint šiuos duomenis,

funkcionalumo

metinių įvertinimų vidurkį

praplėtimo) ->

bus galima apskaičiuoti

ŠVIS

Vidutinė, kadangi
reikalinga užtikrinti
duomenų patekimą į
Mokinių registrą.

matematinės formulės būdu
ŠVIS‘e).

Vienuoliktosios (III
gimnazijos) klasės
mokinių ugdymo
programos dalykų lygio
pasirinkimų procentinis
pasiskirstymas (%)

1. Vienuoliktosios (III
gimnazijos) klasės mokinių
skaičius pasirinkęs
mokomuosius dalykus
mokytis A, A1, A2 lygiu.
2. Vienuoliktosios (III
gimnazijos) klasės mokinių
skaičius pasirinkęs
mokomuosius dalykus
mokytis B, B1, B2 lygiu.

Mokyklos
(el.dienynai) ->
Mokinių registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo) ->

Švietimo įstaigos registruoja
mokinių ugdymo programos
dalykų lygių pasirinkimus
Mokinių registre.

Minimali, kadangi
švietimo įstaigos
registruoja mokinių
duomenis Mokinių
registre.

ŠVIS
Mokyklos

Mokinių
pajėgumo
rezultatų
zonos (%).

fizinis
testų
pajėgumų

1. Mokiniai, kurių fizinio
pajėgumo zona žalia.
2. Mokiniai, kurių fizinio
pajėgumo zona geltona.
3. Mokiniai, kurių fizinio
pajėgumo zona raudona.

(el.dienynai) ->

Švietimo įstaigos turės

Mokinių registras

užtikrinti mokinių fizinio

(po

pajėgumo testų rezultatų

funkcionalumo

fiksavimą el. dienynuose ir

praplėtimo) ->

perdavimą į Mokinių registrą.

ŠVIS

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Vidutinė, kadangi
reikalinga užtikrinti
duomenų patekimą į
Mokinių registrą.
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Naujai siūlomų 11 rodiklių formavimui turės būti atlikti Mokinių registro funkcionalumo išplėtimo darbai
sukuriant mokinių pasiekimų modulį prie Mokinių registro. Mokinių pasiekimų duomenų struktūra,
duomenų pateikimo forma, kurie turi būti kaupiami Mokinių registre (po funkcionalumo praplėtimo) ir
kurių pagalba ŠVIS formuojami rodikliai, aprašyti 15 skyriuje.
Atsižvelgiant į tai, kad NMVA šiuo metu vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“, kurio vienas iš
projekto rezultatų - parengtos ir išbandytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių
mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos – rekomenduojama kaip duomenų
šaltinį ateityje įtraukti NMVA, siekiant suformuoti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtus
rodiklius, atsižvelgiant į patvirtintas veiklos kokybės ir išorinio vertinimo metodikas.

Rekomendacijų dėl duomenų šaltinių apibendrinimas ir išvados
Siekiant valstybės lygiu vykdyti mokinių pasiekimų stebėseną yra pasiūlyta 11 naujų taktinių rodiklių, kurių
formavimui yra reikiama aibė duomenų ir patikimas duomenų šaltinis: nacionalinis egzaminų centras,
mokyklos (elektroniniai dienynai).
Ateityje, patvirtinus naujas veiklos kokybės ir išorinio vertinimo metodikas, rekomenduojama kaip
papildomą šaltinį įtraukti Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, kuris teiktų reikiamą duomenų aibę
formuoti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtus rodiklius.
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Rekomendacijos dėl GDPR taikymo

2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuris įsigalioja nuo
2018 m. gegužės 25 d. Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 dalies
(a) punktu, asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas jei duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens
duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Dėl mokinių pasiekimų duomenų, reikalingi
dviejų amžiaus kategorijų sutikimai (8 str. 1 dalimi):
1. kai mokiniui nėra 16 metų – asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu
sutikimą tvarkyti duomenis davė mokinio tėvų pareigų turėtojas, ir tokiu mastu, kokiu duotas toks
sutikimas ar leidimas.
2. kai mokiniui 16 metų ir daugiau – asmens duomenų tvarkymo susitikimas yra pasirašomas
tiesiogiai su mokiniu.
Asmens duomenų tvarkymo sutikimus dėl mokinių pasiekimų duomenų su tėvais (jei vaikui nėra 16 metų)
ar tiesiogiai su mokiniu (jei jam yra 16 metų ir daugiau) privalo užtikrinti mokyklos ir kiti švietimo tiekėjai.
Remiantis 8 str. 2 dalimi, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas, deda pagrįstas
pastangas patikrinti ar yra gautas vaiko tėvų pareigų turėtojo sutikimas arba leidimas. Rekomenduojama
atlikti programinės įrangos funkcionalumo papildymus, kad mokyklos ir kiti švietimo tiekėjai, turėtų
galimybę Mokinių registre, prie „savo“ mokinio pažymėti varnelę, kad yra gautas sutikimas.
ITC privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal BDAR 32 str.
Remiantis ŠVIS nuostatų (patvirtinta LRV 2016 m. lapkričio 16 d. Nr. 1152 nutarimu) 6 skyriumi, už
duomenų saugą pagal kompetenciją atsako ŠVIS valdytojas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija, kuri yra ir asmens duomenų valdytoja) ir ŠVIS tvarkytojas (Švietimo informacinių technologijų
centras (toliau – ITC), kuris yra ir asmens duomenų tvarkytojas).

•

Asmens duomenys ŠVIS duomenų bazėse saugomi 75 metus. Pasibaigus šiam terminui,
duomenys iš ŠVIS duomenų bazių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perkeliami į ŠVIS duomenų
bazių archyvą ir saugomi 10 metų, o paskui sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuasmeninti asmens statistiniai duomenys ir rodikliai
saugomi neterminuotai.

Remiantis Mokinių registro nuostatais (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. V-405) už Mokinių registro duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojai.

•

Registro valdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kuri yra ir asmens
duomenų valdytoja;

•

Registro tvarkytojai – yra mokyklos, kiti švietimo teikėjai, vykdantys pradinio, pagrindinio,
vidurinio ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį
švietimą papildančias, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Švietimo
teikėjai), ir Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – ITC). Jie yra asmens duomenų
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tvarkytojai. Švietimo teikėjai turi teisę tvarkyti tik tų asmenų asmens duomenis, kuriems teikia
švietimo paslaugas.

Rekomendacijų dėl GDPR taikymo apibendrinimas ir išvados
Asmens duomenų tvarkymo sutikimus dėl mokinių pasiekimų duomenų su tėvais (jei vaikui nėra 16 metų)
ar tiesiogiai su mokiniu (jei jam yra 16 metų ir daugiau) privalo užtikrinti mokyklos ir kiti švietimo tiekėjai.
Remiantis 8 str. 2 dalimi, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas, deda pagrįstas
pastangas patikrinti ar yra gautas vaiko tėvų pareigų turėtojo sutikimas arba leidimas. Atsižvelgiant į tai
rekomenduojama atlikti programinės įrangos funkcionalumo papildymus, kad mokyklos ir kiti švietimo
tiekėjai, turėtų galimybę Mokinių registre, prie „savo“ mokinio pažymėti varnelę, kad yra gautas
sutikimas.
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duomenų

Jau nuo 2016 m. vidurio, mokyklos, siekiančios automatiniu būdu perkelti mokinių pasiekimų duomenis į
Mokinių registrą, galėjo papildyti Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus informacija apie
duomenų perdavimo iš elektroninio dienyno į Mokinių registrą galimybę.
Siekiant užtikrinti elektroninio dienyno duomenų mainų sąsają su Mokinių registru, mokyklos turėjo
kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą su prašymu įjungti automatinį duomenų teikimą
(gavimą), kad elektroninio dienyno tvarkytojai turėtų galimybę automatiniu būdu įvesti trimestrų,
pusmečių, metinius įvertinimus iš elektroninio dienyno į Mokinių registrą (pvz., pažymėjimams ir brandos
atestatams spausdinti) ar gauti duomenis. Šiuo pagrindu yra sukurta duomenų mainų sąsaja tarp
elektroninių dienynų ir Mokinių registro, tačiau mokinių pasiekimai nėra perkeliami pilna apimtimi. Su
mokinių pasiekimais susiję duomenys perkeliami tik išduodamiems pažymėjimams spausdinti.
Vadovaujantis tuo, kad jau yra sukurtas duomenų mainų tarp Mokinio registro ir elektroninių dienynų
funkcionalumas, siūloma jį išplėsti perkeliant mokinio pasiekimus iš dienyno į Mokinių registrą.
1. Rekomenduojama kiekvieno mokinio metinius pasiekimus, kurie yra fiksuojami elektroniniuose
dienynuose perkelti ir kaupti vienoje informacinėje sistemoje, kurios pagalba, patvirtinus
kaupiamojo vertinimo koncepciją, būtų skaičiuojamas kaupiamasis balas, taip pat užtikrinti, kad
mokinio pasiekimai (neapsiribojant vien tik bendrojo ugdymo pasiekimų duomenimis) būtų
fiksuojami vienoje vietoje.
2. Mokinių pasiekimų duomenų kaupimui rekomenduojama sukurti mokinių pasiekimų modulį prie
Mokinių registro.
3. Siekiant sumažinti administracinę naštą, sąnaudas, klaidų tikimybę, rekomenduojama duomenis į
Mokinių registro mokinių pasiekimų modulį importuoti automatiškai, 1 kartą per metus (mokslo
metams pasibaigus).
4. Mokinių registras ir mokinių pasiekimų modulis būtų naudojamas kaip duomenų šaltinis rodiklių
formavimui ir mokinių asmeniniam įsivertinimui.
Taip pat rekomenduojama sukurti papildomą informacinę sistemą arba papildomą funkcionalumą prie
ŠVIS ir/arba AIKOS, kurioje būtų talpinami jau suformuoti mokinių CV (*.pdf), kurių duomenų šaltinis būtų
Mokinių registro mokinių pasiekimų modulis.
Jei elektroninis dienynas neturi integracijos su Mokinių registru funkcionalumo (elektroninis dienynas>Mokinių registras), švietimo įstaiga turi užtikrinti, kad duomenys bus įvedami ranka arba turi imtis
priemonių integracijos funkcionalumui užtikrinti.

Rekomendacijų dėl privačių duomenų panaudojimo apibendrinimas ir
išvados
Atsižvelgiant į atliktą analizę, rekomenduojama kiekvieno mokinio metinius pasiekimus, kurie yra
fiksuojami elektroniniuose dienynuose perkelti ir kaupti vienoje informacinėje sistemoje. Siūloma, kad
mokinio metinių pasiekimų kaupimui būtų sukurtas mokinių pasiekimų modulis prie Mokinių registro,
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šiame modulyje kaupiami duomenys turėtų būti naudojami rodiklių formavimui ir ateityje panaudoti
siekiant suteikti galimybę mokinių įsivertinimui, asmeninio mokinio CV formavimui.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

75

15
Rekomendacijos dėl programinės įrangos ir
duomenų mainų standarto
Siekiant užtikrinti galimybę mokinių pasiekimų fiksavimui vienoje vietoje, rekomenduojama sukurti
Mokinių registro mokinių pasiekimų modulį, kuriame būtų kaupiami mokinių pasiekimų duomenys.
10 lentelė. Rekomendacijos dėl duomenų mainų su Mokinių registru
Nr.

Mokinių pasiekimai

Reikalingi duomenys

Duomenų šaltinis

Duomenų įvedimo
būdas
*.xml, *.xls, pildant
formas.

1.

NMPP

Institucijos kodas;
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Skaitymo testo įvertinimai, skaitmuo, triženklis
skaičius, pasiekimų lygmuo;
Rašymo testo įvertinimai, skaitmuo, triženklis
skaičius, pasiekimų lygmuo;
Matematikos testo įvertinimai, skaitmuo, triženklis
skaičius, pasiekimų lygmuo;
Pasaulio pažinimo testo įvertinimai, skaitmuo,
triženklis skaičius, pasiekimų lygmuo;
Socialinių mokslų testo įvertinimai, skaitmuo,
triženklis skaičius, pasiekimų lygmuo.
Procentinis pasiskirstymas pagal veiklos sritis;
Gebėjimų grupes ir vertinimo kriterijus.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC).

2.

PUPP

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC).

*.xml, *.xls, pildant
formas.

3.

Brandos egzaminai

Kandidato tipas;
Institucijos kodas;
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Dalyko kodas;
Pažymio kodas;
Požymis ar galutinis;
Pasiekimo lygmuo.
Kandidato tipas;
Institucijos kodas;
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Dalyko kodas;
Egzamino tipas;
Pažymio kodas;
Požymis ar galutinis.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC).

*.xml, *.xls, pildant
formas.

4.

Įskaita

Kandidato tipas;
Institucijos kodas;
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Dalyko kodas;
Pažymio kodas;
Požymis ar galutinis.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC).

*.xml, *.xls, pildant
formas.

5.

Dalykų (privalomų /
pasirenkamų)
metiniai įvertinimai

Institucijos kodas ir pavadinimas;
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Gimimo metai;
Klasės tipas;
Klasė, tekstas;
Dalyko kodas;
Dalyko lygis (A, A1, A2 / B, B1, B2, jei taikoma);
Dalyko valandos;
Dalyko įvertinimas.

Mokyklos
(elektroninis
dienynas, kita).

*.xml, *.xls, pildant
formas.
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Nr.

Mokinių pasiekimai

6.

Projektinė veikla

7.

Socialinė-pilietinė
veikla

8.

NVŠ, FŠPU

9.

Olimpiados
konkursai

10.

Fizinis pajėgumas

Reikalingi duomenys

ir

Institucijos kodas ir pavadinimas;
Asmens ID;
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Gimimo metai;
Klasės tipas;
Klasė, tekstas;
Projektinės veiklos krypties kodas
Projektinės veiklos tema, tekstas;
Projektinės veiklos įvertinimas.
Institucijos kodas ir pavadinimas;
Asmens ID;
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Gimimo metai;
Klasės tipas;
Klasė, tekstas;
Socialinės-pilietinės veiklos krypties kodas (naujas
klasifikatorius);
Socialinės-pilietinės
veiklos
trukmė,
val.
(privaloma), skaitmuo, dviženklis skaičius;;
Socialinės-pilietinės veiklos partneris (jei taikoma
pagal pasirinktą kryptį), tekstas.
Mokslo metai, data;
Ugdymo kryptis;
Mokymo programos kodas
Mokymo programos pavadinimas;
Mokymosi pradžia, data;
Mokymosi nutraukimo data, data.
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Gimimo metai;
Metai, data;
Olimpiados
ir
konkurso
kodas,
(naujas
klasifikatorius);
Olimpiados ir konkurso tipas;
Olimpiados ir konkurso pavadinimas;
Rezultatai (vietos, medaliai).
Rezultatai (pagyrimo raštas, specialusis prizas,
laureatas), žymima „varnele“
Asmens kodas;
Vardas pavardė;
Fizinio pajėgumo testas (naujas klasifikatorius);
Fizinio pajėgumo testo rezultato zona.
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Duomenų šaltinis
Mokyklos
(elektroninis
dienynas, kita).

Duomenų įvedimo
būdas
*.xml, *.xls, pildant
formas.

Mokyklos
(elektroninis
dienynas), kita.

*.xml, *.xls, pildant
formas.

Mokyklos
(el.
dienynas), kita.

*.xml, *.xls, pildant
formas.

Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centras
(LMNŠC),
mokyklos, kita.

*.xls,
formas.

Mokyklos
dienynas),

*.xml, *.xls, pildant
formas.

(el.

pildant

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Atkreipiame dėmesį, kad klasifikatoriai socialinei – pilietinei veiklai, olimpiadoms ir konkursams, fiziniam
pajėgumui turi būti suderinti ir patvirtinti įsakymu. Rekomendacijos klasifikatoriams pateiktos ataskaitos
16 skyriuje.
Siūlomi strateginiai ir taktiniai švietimo stebėsenos rodikliai bus formuojami iš įvairių duomenų šaltinių.
Rodikliams reikalingų duomenų mainų standartas pateiktas žemiau sekančioje lentelė.
11 lentelė. Rekomendacijos dėl rodiklių formavimui reikalingų duomenų mainų
Nr.
1.

Rodikliai (nauji
strateginiai)

Reikalingi duomenys
Nauji strateginiai rodikliai
PIRLS tyrime dalyvavusių 4 klasės mokinių skaičius;

Duomenų šaltinis
Nacionalinis

Duomenų įvedimo
būdas
*.xml, *.xls, pildant

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Nr.

2.

3.

4.

5.

Rodikliai (nauji
strateginiai)
4 klasės mokinių
tarptautinio skaitymo
gebėjimų
tyrimo
(angl. PIRLS) rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal
tarptautinius
skaitymo gebėjimų
pasiekimų lygmenis
(%)

4 klasės tarptautinio
matematikos
ir
gamtos
mokslų
gebėjimų
tyrimo
(angl.
TIMSS)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
tarptautinius
matematikos
ir
gamtos
mokslų
pasiekimų lygmenis
(%)

8 klasės tarptautinio
matematikos
ir
gamtos
mokslų
gebėjimų
tyrimo
(angl.
TIMSS)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
tarptautinius
matematikos
ir
gamtos
mokslų
pasiekimų lygmenis
(%)

8 klasės tarptautinio
pilietinio ugdymo ir
pilietiškumo tyrimo
(angl. ICCS) rezultatų
procentinis
pasiskirstymas pagal
tarptautinio pilietinio
ugdymo
ir
pilietiškumo
pasiekimų lygmenis
(%)

Tarptautinių
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Reikalingi duomenys

Duomenų šaltinis

Skaitymo gebėjimų atitinkamą lygmenį arba taškų
skaičių (pagal atitinkamą intervalą*) gavusių
mokinių skaičius.

egzaminų centras
(NEC) -> ŠVIS.

Duomenų įvedimo
būdas
formas.

*duomenys gali būti gaunami iš karto suskirstyti į
lygmenis arba suskirstomi į lygmenis pagal surinktą
balą:
-aukščiausias lygmuo, daugiau kaip 625 taškų;
-aukštas lygmuo, nuo 550 iki 625 taškų;
-vidutinis lygmuo, nuo 475 iki 550 taškų;
-minimalus lygmuo, nuo 400 iki 475 taškų.
Dėl tarptautinių sutarčių duomenys iš NEC gali būti
pateikiami tik šalies mastu.
TIMSS tyrime dalyvavusių 4 klasės mokinių skaičius;
Matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų
atitinkamą lygmenį arba taškų skaičių (pagal
atitinkamą intervalą*) gavusių mokinių skaičius.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> ŠVIS.

*.xml, *.xls, pildant
formas.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> ŠVIS.

*.xml, *.xls, pildant
formas.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> ŠVIS.

*.xml, *.xls, pildant
formas.

Lietuvos

Automatinis,

*duomenys gali būti gaunami iš karto suskirstyti į
lygmenis arba suskirstomi į lygmenis pagal surinktą
balą:
-aukščiausias lygmuo, daugiau kaip 625 taškų;
-aukštas lygmuo, nuo 550 iki 625 taškų;
-vidutinis lygmuo, nuo 475 iki 550 taškų;
-minimalus lygmuo, nuo 400 iki 475 taškų.
Dėl tarptautinių sutarčių duomenys iš NEC gali būti
pateikiami tik šalies mastu.
TIMSS tyrime dalyvavusių 8 klasės mokinių skaičius;
Matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų
atitinkamą lygmenį arba taškų skaičių (pagal
atitinkamą intervalą*) gavusių mokinių skaičius.
*duomenys gali būti gaunami iš karto suskirstyti į
lygmenis arba suskirstomi į lygmenis pagal surinktą
balą:
-aukščiausias lygmuo, daugiau kaip 625 taškų;
-aukštas lygmuo, nuo 550 iki 625 taškų;
-vidutinis lygmuo, nuo 475 iki 550 taškų;
-minimalus lygmuo, nuo 400 iki 475 taškų.
Dėl tarptautinių sutarčių duomenys iš NEC gali būti
pateikiami tik šalies mastu.
ICCS tyrime dalyvavusių 8 klasės mokinių skaičius;
Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo pasiekimų
atitinkamą lygmenį (A, B, C, D) arba taškų skaičių
(pagal atitinkamą intervalą*) gavusių mokinių
skaičius.
*duomenys gali būti gaunami iš karto suskirstyti į
lygmenis arba suskirstomi į lygmenis pagal surinktą
balą:
-A lygmuo, daugiau kaip 562 taškų;
-B lygmuo, nuo 479 iki 562 taškų;
-C lygmuo, nuo 395 iki 478 taškų;
-D lygmuo, nuo 311 iki 394 taškų.
Dėl tarptautinių sutarčių duomenys iš NEC gali būti
pateikiami tik šalies mastu.
Tarptautinės olimpiados ir konkurso dalyvių

mokinių

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Nr.

6.

Rodikliai (nauji
strateginiai)
olimpiadų ir konkursų
aukso,
sidabro,
bronzos
medalių
laimėtojai ir Lietuvos
olimpiadų ir konkursų
1-3 vietų laimėtojų
skaičius (vnt.)
Bendrojo
ugdymo
efektyvumo
(bendrojo
ugdymo
mokyklose)
koeficientas (%)

Reikalingi duomenys

Duomenų šaltinis

rezultatai, aukso, sidabro, bronzos medalių
laimėtojai (pagal ISCED);
Lietuvos olimpiadų ir konkursų dalyvių rezultatai, 13 vietų laimėtojai (pagal ISCED).

neformaliojo
švietimo centras
(LMNŠC),
mokyklos, kita ->
Mokinių registras
(po funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.
Mokinių registras > ŠVIS.

ISCED lygmens trukmė (mokslo metais, bendrojo
ugdymo mokyklose):
-ISCED 0 (priešmokyklinis ugdymas)-1 m.m.;
-ISCED 1 (pradinis ugdymas)-4 m.m.;
-ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)-6 m.m.;
-ISCED 3 (vidurinis ugdymas)-2 m.m.
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Duomenų įvedimo
būdas
importuojant
duomenis iš MR

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Mokinių skaičius, pradėjusių atitinkamą ISCED
lygmenį;
Mokinių skaičius, užbaigusių atitinkamą ISCED
lygmenį.

7.

1.

2.

3.

4.

Mokytojų ir mokinių
santykis (%)

2 klasės mokinių
nacionalinių mokinių
pasiekimų
patikrinimų (NMPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis
(%)
4 klasės mokinių
nacionalinių mokinių
pasiekimų
patikrinimų (NMPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis
(%)
6 klasės mokinių
nacionalinių mokinių
pasiekimų
patikrinimų (NMPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis
(%)
8 klasės mokinių
nacionalinių mokinių
pasiekimų

Pvz. mokinių skaičius pradėjęs PU ir to paties srauto
mokinių skaičius, po ketverių metų, užbaigęs PU.
Duomenys pradėjusiųjų PU ir užbaigusiųjų PU
imami tam pačiam mokinių srautui ISCED
lygmenyje.
MR:
Mokinių skaičius konkrečiame ISCED lygmenyje.

Mokinių registras,
Pedagogų registras
-> ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR,
Mokytojų registro.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> Mokinių
registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

4 klasės mokinių skaičius, dalyvavęs NMPP;
4 klasės mokinių skaičius, pagal pasiektą lygmenį
(pagal tikrintus dalykus).
Pastaba. NEC turi tiek mokinių pasiekimų rezultatus
balais, tiek lygmenimis.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> Mokinių
registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

6 klasės mokinių skaičius, dalyvavęs NMPP;
6 klasės mokinių skaičius, pagal pasiektą lygmenį
(pagal tikrintus dalykus).

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> Mokinių
registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> Mokinių

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Pedagogų registras:
Mokytojų etatų skaičius konkrečiame ISCED
lygmenyje. Mokytojai pagal ISCED skirstomi
atsižvelgiant į Pedagogų registre nurodytą
pareigybę.
Nauji taktiniai rodikliai
2 klasės mokinių skaičius, dalyvavęs NMPP;
2 klasės mokinių skaičius, pagal pasiektą lygmenį
(pagal tikrintus dalykus).
Pastaba. NEC turi tiek mokinių pasiekimų rezultatus
balais, tiek lygmenimis.

Pastaba. NEC turi tiek mokinių pasiekimų rezultatus
balais, tiek lygmenimis.

8 klasės mokinių skaičius, dalyvavęs NMPP;
8 klasės mokinių skaičius, pagal pasiektą lygmenį
(pagal tikrintus dalykus).

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Nr.

5.

6.

7.

8.

Rodikliai (nauji
strateginiai)
patikrinimų (NMPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis
(%)
Mokinių pagrindinio
ugdymo pasiekimų
patikrinimų (PUPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis
(%)
Mokinių valstybinių
brandos
egzaminų
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygius (%)

Mokinių mokyklinių
brandos
egzaminų
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygius (%)

Mokinių
metinių
įvertinimų
procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis
(%)

Reikalingi duomenys

Duomenų šaltinis

Pastaba. NEC turi tiek mokinių pasiekimų rezultatus
balais, tiek lygmenimis.

registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Mokinių skaičius, dalyvavęs PUPP;
Mokinių skaičius, pagal pasiektą lygmenį (pagal
tikrintus dalykus).
Pastaba. NEC turi tiek mokinių pasiekimų rezultatus
balais, tiek lygmenimis.
VBE dalykas;
VBE rezultatas*;
Mokinių skaičius, laikiusių konkretų VBE;
Mokinių skaičius, pagal pasiektą VBE lygmenį*
(pagal VBE dalykus).
*Valstybinių brandos egzaminų rezultatų pasiekimų
skirstymas į lygmenys:
1. Nepatenkinamas lygis – gavus 0–15 valstybinio
brandos egzamino įvertinimo balų.
2. Patenkinamas lygis – gavus 16–35 valstybinio
brandos egzamino įvertinimo balų.
3. Pagrindinis lygis – gavus 36–85 valstybinio
brandos egzamino įvertinimo balų.
4. Aukštesnysis lygis – gavus 86–100 valstybinio
brandos egzamino įvertinimo balų.
MBE dalykas;
MBE rezultatas*;
Mokinių skaičius, laikiusių konkretų MBE;
Mokinių skaičius, pagal pasiektą MBE lygmenį*
(pagal MBE dalykus).

* Mokyklinių brandos egzaminų pasiekimų
lygmenys:
1. Nepatenkinamas lygis – gavus 1–3 įvertinimą
mokykliniame brandos egzamine.
2. Patenkinamas lygis – gavus 4–5 įvertinimą
mokykliniame brandos egzamine.
3. Pagrindinis lygis – gavus 6–8 įvertinimą
mokykliniame brandos egzamine.
4. Aukštesnysis lygis – gavus 9–10 įvertinimą
mokykliniame brandos egzamine.
Mokinių skaičius 5-10 klasėse, I-IV gimnazijos
klasėse;
Mokinių skaičius pagal metinių įvertinimų
pasiekimų lygmenis*.
* Keturi pasiekimų lygmenys:
1. Labai gerai besimokantis mokinys – metiniai visų
dalykų įvertinimai yra „9“ arba „10“.
2. Gerai besimokantis mokinys – metiniai visų
dalykų įvertinimai yra ne mažesni negu „7“ (išskyrus
labai gerai besimokančius).
3. Patenkinamai besimokantis mokinys – metiniai
visų dalykų įvertinimai yra ne mažesni negu „4“
(išskyrus labai gerai ir gerai besimokančiuosius).
4. Nepatenkinamai besimokantis mokinys – bent
vieno mokomojo dalyko metinis įvertinimas yra „1“,
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Duomenų įvedimo
būdas

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> Mokinių
registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.
Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> Mokinių
registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Nacionalinis
egzaminų centras
(NEC) -> Mokinių
registras
(po
funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Mokyklos
(el.dienynai)
->
Mokinių registras
(po funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Rodikliai (nauji
strateginiai)

Nr.
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Duomenų įvedimo
būdas

Reikalingi duomenys

Duomenų šaltinis

Mokinių
metinių
įvertinimų vidurkio
procentinis
pasiskirstymas pagal
pasiekimų lygmenis
(%)

Mokinių skaičius 5-10 klasėse, I-IV gimnazijos
klasėse;
Mokinių skaičius pagal metinių įvertinimų vidurkio
pasiekimų lygmenis*.

Mokyklos
(el.dienynai)
->
Mokinių registras
(po funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Vienuoliktosios
(III
gimnazijos)
klasės
mokinių
ugdymo
programos
dalykų
lygio
pasirinkimų
procentinis
pasiskirstymas (%)
Mokinių
fizinis
pajėgumo
testų
rezultatų pajėgumų
zonos (%)

Vienuoliktokų, III gimnazinės klasės mokinių
skaičius, pasirinkusių dalyką mokytis A, A1, A2 lygiu;
Vienuoliktokų, III gimnazinės klasės mokinių
skaičius, pasirinkusių dalyką mokytis B, B1, B2 lygiu;
Vienuoliktokų, III gimnazinės klasės bendras
mokinių skaičius, pasirinkusių dalyką mokytis vienu
iš lygių.
Pradinio ugdymo mokinių skaičius, patekusių į
žalios, geltonos, raudonos zonos ribas.
Pagrindinio ugdymo mokinių skaičius, patekusių į
žalios, geltonos, raudonos zonos ribas.
Vidurinio ugdymo mokinių skaičius, patekusių į
žalios, geltonos, raudonos zonos ribas.

Mokyklos
(el.dienynai)
->
Mokinių registras
(po funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

Mokyklos
(el.dienynai)
->
Mokinių registras
(po funkcionalumo
praplėtimo)
->
ŠVIS.

Automatinis,
importuojant
duomenis iš MR.

„2“ arba „3“.
9.

10.

11.

* Keturi pasiekimų lygmenys:
1. Labai gerai besimokantis mokinys – metinis visų
dalykų įvertinimų vidurkis yra „9“ arba „10“.
2. Gerai besimokantis mokinys – metinis visų dalykų
įvertinimų vidurkis yra ne mažesni negu „7“
(išskyrus labai gerai besimokančius).
3. Patenkinamai besimokantis mokinys – metinių
visų dalykų įvertinimų vidurkis yra ne mažesni negu
„4“ (išskyrus labai gerai ir gerai besimokančiuosius).
4. Nepatenkinamai besimokantis mokinys – metinių
visų dalykų įvertinimų vidurkis yra „1“, „2“ arba „3“.

Rekomenduojama Lietuvos statistikos departamento duomenų gavimui naudoti vieną iš būdų:

•

Prisijungiant prie Oficialiosios statistikos portalo registruotu naudotojo vardu (detalus aprašymas
pateiktas priede 32)4.

•

Per OSP RESTful žiniatinklio paslaugą, kuri suteikia programinę prieigą prie Rodiklių duomenų
bazės statistinių duomenų ir struktūrinių metaduomenų (detalus aprašymas pateiktas priede
33)5.

Rekomendacijų dėl programinės įrangos ir duomenų mainų standarto
apibendrinimas ir išvados
Atsižvelgiant į atliktą analizę, rekomenduojama siūlomame Mokinių registro mokinių pasiekimų modulyje
kaupti asmeninius mokinių pasiekimus, kurių duomenų šaltinis būtų: mokyklos (elektroniniai dienynai),

4

LR Statistikos departamentas, Interaktyvus: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/0/Lentel%C4%97s+eksportas

5

LR Statistikos departamentas, Interaktyvus: https://osp.stat.gov.lt/web/guest/rdb-rest

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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NEC, LMNŠC. Duomenis, kurie yra reikalingi rodiklių formavimui, bet negali būti perduoti mokinio
lygmenyje iš duomenų šaltinių kaupti tiesiogiai ŠVIS.
Rekomenduojama, siekiant sumažinti per formas suvedamų duomenų kiekius pasinaudoti Lietuvos
statistikos departamento siūlomomis galimybėmis: prie sistemos prisijungiant registruotu naudotoju arba
per OSP RESful žiniatinklio paslauga.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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16
Rekomendacijos dėl programinės įrangos ir
duomenų palyginamumo
Rekomendacijos klasifikatorių sukūrimui. Siekiant kuo daugiau mokinių pasiekimų duomenų kaupti
Mokinių registro mokinių pasiekimų modulyje, rekomenduojama standartizuoti duomenų fiksavimą bei
sukurtu reikiamus klasifikatorius, kurie turėtų būti suderinti, patvirtinti įsakymu ir įtraukti į
www.krisin.smm.lt.
Rekomenduojama sukurti ir patvirtinti klasifikatorių socialinėms – pilietinėms veiklų kryptims.
12 lentelė. Rekomendacijos dėl socialinės – pilietinės veiklos klasifikatoriaus sukūrimo

Socialinės
–
pilietinės
veiklos
krypties kodas

Socialinės
–
pilietinės
veiklos krypties pavadinimas

Socialinės – pilietinės veiklos krypties aprašymas

Kodas
sudaromas
atsižvelgiant
į
klasifikatorių
sudaryme
naudojamą struktūrą

Socialiniai ryšiai

Mokinių socialinių ryšių kūrimas ir stiprinimas
klasėse, mokyklos bendruomenėje

Pilietiškumas

Mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo
gebėjimų skatinimas, dalyvaujant mokyklos
savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo
organizacijų veikloje

Visuomeniškumas

Platesnio visuomeninio konteksto suvokimas,
visuomeninės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos
skatinimas, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais,
identifikuojant savo galimybes bei poreikius,
ugdant atsakomybę

Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomenduojama standartizuoti socialinės - pilietinės veiklos rezultatų fiksavimą mokyklų dienynuose
kaupiant šią informaciją (bet neapsiribojant, jei mokyklos poreikis yra platesnės informacijos fiksavimas):
1. Socialinės – pilietinės veiklos krypties kodas;
2. Socialinės – pilietinės veiklos krypties pavadinimas;
3. Socialinės - pilietinės veiklos trukmė, val.;
4. Socialinės pilietinės veiklos partneris (jei taikoma pagal pasirinktą kryptį).

Taip pat rekomenduojama sukurti tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų klasifikatorių ir kaupti
tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų (vietų, medalių, specialiųjų prizų, pagyrimo raštų, laureatų)
duomenis, kurie patvirtinti ŠMSM ministro įsakymu6. Olimpiadas rekomenduojama suskirstyti į du tipus.
13 lentelė. Rekomendacijos dėl tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų klasifikatoriaus sukūrimo
Olimpiados ir
konkurso kodas
Kodas

6

Olimpiados
konkurso tipas
Tarptautinės

ir

Olimpiados ir konkurso pavadinimas
1. Tarptautinė biologijos olimpiada

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-718 (Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. Nr. V-121 redakcija) „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų
eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašas“
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Olimpiados ir
konkurso kodas

Olimpiados
konkurso tipas

sudaromas
atsižvelgiant į
klasifikatorių
sudaryme
naudojamą
struktūrą

ir
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Olimpiados ir konkurso pavadinimas
2. Tarptautinė chemijos olimpiada
3. Tarptautinė fizikos olimpiada
4. Tarptautinė astronomijos olimpiada
5. Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada
6. Tarptautinė matematikos olimpiada
7. Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada
8. Tarptautinė rusų kalbos olimpiada
9. Tarptautinė filosofijos olimpiada
10. Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada
11. Tarptautinė informatikos olimpiada
12. Tarptautinė geografijos olimpiada
13. Baltijos šalių chemijos olimpiada
14. Baltijos šalių informatikos olimpiada
15. Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
16. Vidurio Europos geografijos olimpiada
17. Vidurio Europos matematikos olimpiada
18. ES jaunųjų mokslininkų konkursas
19. Pasaulio individualių debatų ir oratorinio meno čempionatas
20. Tarptautinis viešo kalbėjimo anglų kalba konkursas
21. Tarptautiniai jaunimo debatai (vokiečių kalba)
22. Tarptautinė muzikos olimpiada
23. Tarptautinis konkursas EuroSkills

Šalies

24. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
25. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
26. Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
27. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
28. Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
29. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
30. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos
olimpiada
31. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio
lietuviškų mokyklų mokiniams
32. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
33. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
34. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
35. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
36. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
37. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
38. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
39. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
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Olimpiados ir konkurso pavadinimas
40. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
41. Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
42. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
43. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
44. Šalies debatų turnyras anglų kalba
45. Nacionalinis viešo kalbėjimo anglų kalba konkursas
46. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
47. Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
48. Lietuvos mokinių dailės olimpiada
49. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Šaltinis: sudaryta Konsultanto vadovaujantis „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018
metais tvarkos aprašu“.

Mokinių registro mokinių pasiekimų modulyje rekomenduojama specialiųjų prizų, pagyrimo raštų,
laureatų informaciją žymėti „varnele“.
Rekomenduojama sukurti ir patvirtinti klasifikatorių mokinių fiziniam pajėgumui.
14 lentelė. Rekomendacijos dėl mokinių fizinio pajėgumo testų klasifikatoriaus sukūrimo

Fizinio
pajėgumo
testo kodas

Fizinio pajėgumo testo grupė

Fizinio pajėgumo testas

Kodas
sudaromas
atsižvelgiant
į
klasifikatorių
sudaryme naudojamą
struktūrą

Pradinio ugdymo testai

Šuolis į tolį;
Teniso kamuoliuko metimas;
10x5 m bėgimas šaudykle;
6 min. bėgimas;

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
testai

Flamingas;
Sėstis ir tiekti;
Šuolis į tolį iš vietos;
Kybojimas sulenktomis kojomis;
10x5 m bėgimas šaudykle;
20 m bėgimas šaudykle.

Šaltinis: sudaryta Konsultanto vadovaujantis „Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo projektu“.

Fizinio pajėgumo testo rezultatus, vadovaujantis tvarkos aprašo projektu, rekomenduojama fiksuoti fizinio
pajėgumo testų zonomis:

•

Žalia zona - sveikatai palankus fizinis pajėgumas.

•

Geltona zona - reikia tobulėti.

•

Raudona zona – sveikatos rizikos zona.

Rekomendacijos mokinių pasiekimų duomenų atvaizdavimui, savęs įsivertinimui ir mokymosi tikslų
išsikėlimui. Savo kaip mokinio pasiekimų įsivertinimas turi būti svarbus kiekvienam mokiniui,
nepriklausomai nuo jo ugdymo pakopos ir siekiamų tolesnių ugdymosi tikslų. Siekiant, kad mokinys
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visapusiškai galėtų įsivertinti savo pasiekimus Lietuvos mokinių kontekste, rekomenduojama sukurti
informacinę sistemą prie ŠVIS ir/arba AIKOS, kur bet kurios bendrojo ugdymo pakopos mokinys,
asmeniškai prisijungus prie sistemos, galėtų palyginti savo asmeninius pasiekimų rezultatus su šalies
mokinių pasiekimų vidurkiu. Asmeniniai mokinio pasiekimai turi būti formuojami iš Mokinių registro
mokinių pasiekimų modulio, šalies mokinių pasiekimų duomenys – agreguoti duomenys formuojami iš
ŠVIS.
Mokiniui prisijungus prie informacinės sistemos (informacijos pateikimui rekomenduojama sukurti mobilią
aplikaciją) turėtų būti atvaizduojami jo paskutinių (pasibaigusių) mokslo metų pasiekimai - dalykai ir jų
metiniai įvertinimai, ir analogiškų dalykų šalies vidurkiai (pvz. matematika 9, šalies vidurkis 7). Informacija
gali būti pateikiama tiek lentelės forma, tiek diagramos forma.
Atsižvelgiant į informacinės sistemos galimybes (pajėgumus), savo pasiekimų įsivertinimų palyginimas
galėtų būti siūlomas taip pat ir šiais pjūviais: šalies mastu, rajono mastu, mokyklos mastu. Atsižvelgiant į šį
siūlymą, mokinys galėtų visapusiškai įsivertinti savo pasiekimus, taip išsikeliant tinkamus tikslus.
Rekomendacijos mokinių pasiekimų palyginimui per Geros mokyklos aspektą. Rekomenduojama Švietimo ir
mokslo institucijų registre kaupti visų mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio
vertinimo rezultatus, nurodytus 15 lentelėje. Duomenų šaltinis NMVA (žr. 21 priedą). Duomenis
rekomenduojama importuoti iš duomenų šaltinio į ŠMIR.
15 lentelė. Rekomendacijos dėl mokyklų įvertinimo
Kokybės lygis

4 lygis

3 lygis

2 lygis

1 lygis

N lygis

Aprašomieji veiklos
kokybės vertinimai

Labai gera:

Gera:

Patenkinama:

Prasta:

Labai prasta:

veiksminga,
išskirtinė,
kryptinga, savita,
kūrybiška

viršija vidurkį,
tinkama,
paveiki,
potenciali,
lanksti

vidutiniška,
nebloga,
nesisteminga,
neišskirtinė

nepatenkinama,
neveiksminga,
netinkama,
nekonkreti

nepriimtina

Šaltinis: sudaryta Konsultanto vadovaujantis „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“

Turima informacija, (a)mokyklų įvertinimai - ne agreguoti duomenys, (b)mokinių pasiekimai - agreguoti
pasiekimų duomenys mokyklos lygiu, (c)šalies mokinių pasiekimai – agreguoti pasiekimų duomenys šalies
mastu leis palyginti koks yra mokinių pasiekimų lygio skirtumas tokį patį įvertinimą gavusiose mokyklose ir
koks yra skirtumas lyginant su šalies mokinių pasiekimais.
Palyginimas mokyklos įvertinimas – mokinių pasiekimai mokykloje (vidurkiai) – mokinių pasiekimai šalyje
(vidurkiai), gali prisidėti prie mokyklų išorinio vertinimo metodikos tobulinimo bei ieškoti kertinių vietų,
turinčių įtaką vienokiems ar kitokiems mokinių pasiekimų rezultatams.

Rekomendacijų dėl programinės įrangos ir duomenų palyginimo
apibendrinimas ir išvados
Siekiant kuo daugiau mokinių pasiekimų duomenų kaupti Mokinių registro mokinių pasiekimų modulyje,
rekomenduojama sukurtu tris klasifikatorius: socialinės-pilietinės veiklos klasifikatorių, tarptautinių ir
šalies olimpiadų, konkursų klasifikatorių, mokinių fizinio pajėgumo testų klasifikatorių.
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Ateityje, sukaupus mokinių metinius pasiekimus Mokinių pasiekimų modulyje rekomenduojama sukurti
informacinę sistemą prie ŠVIS ir/arba AIKOS, kur bet kurios bendrojo ugdymo pakopos mokinys,
asmeniškai prisijungus prie sistemos, galėtų palyginti savo asmeninius pasiekimų rezultatus su šalies
mokinių pasiekimų vidurkiu (pagal dalyką). Taip pat rekomenduojama ateityje numatyti galimybę palyginti
mokinių pasiekimus per Geros mokyklos aspektą. Rekomenduojama Švietimo ir mokslo institucijų registre
kaupti visų mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo rezultatus ir tokį
patį įvertinimą gavusias mokyklas palyginti per mokinių pasiekimų prizmę.
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Rekomendacijos
tvarkos tobulinimui

Švietimo

87

stebėsenos

Rekomenduojama atnaujinti 2012 m. rugpjūčio 14 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą
Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašą.
Patvirtinus kaupiamojo vertinimo koncepciją, rekomenduojama į aprašą įtraukti sąvoką – kaupiamasis
vertinimas. Taip pat, į aprašą įtraukti sąvoką, apibrėžiančią mokinių pasiekimus.
Numatyti, kad valstybės (strateginiai) ir taktiniai švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliai turi būti
peržiūrimi kas 3 metus, įvertinant jų efektyvumą ir naudojimo statistiką (fiksuojant automatiškai, kokius
rodiklius naudotojai formuoja ir kaip dažnai, fiksuojant gautas užklausas iš naudotojų dėl rodiklio
duomenų suformavimo).
Numatyti, kad viešos ir privačios institucijos / organizacijos, vykdančios įvairias švietimo ir mokslo veiklas,
panaudojant valstybės biudžeto lėšas, per 5 metų laikotarpį turi pereiti prie duomenų perdavimo
automatizavimo.
Rekomenduojama numatyti nuostatą, kad viešos bendrojo ugdymo įstaigos privalo pateikti metinius
mokinių pasiekimus 1 kartą per metus, kiekvieniems mokslo metams pasibaigus, siekiant kaupti
asmeninius bendrojo ugdymo mokinių pasiekimus, kurie leistų mokiniui, vienoje vietoje gauti informaciją
apie bendrajame ugdyme įgytus pasiekimus.
Vadovaujantis tuo, kad yra parengtas ir derinamas „Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas“, o sporto sritis priskirtas
ministerijai, patvirtinus aprašą rekomenduojama įtraukti nuostatą, kad pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas vykdančios viešos ir privačios mokyklos privalo kaupti ir Mokinių registrui perduoti
mokinių fizinio pajėgumo testų rezultatus.
Atsižvelgiant į tai, kad sporto sritis priskirta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, rekomenduojama
Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašą pervadinti į Valstybės švietimo, mokslo ir sporto
stebėsenos tvarkos aprašą, o rodiklių sąrašą pervadinti į Valstybės (strateginių, taktinių) švietimo, mokslo
ir sporto stebėsenos rodiklių sąrašas.

Rekomendacijų dėl Švietimo stebėsenos tvarkos aprašo apibendrinimas ir
išvados
Atsižvelgiant į atliktą analizė bei pateiktas rekomendacijas, siūloma Švietimo stebėsenos tvarkos aprašą
papildyti septyniomis nuostatomis.
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18
Rekomendacijos ŠVIS naudotojų sąsajai
tobulinti
Naudotojo sąsaja turi būti taupanti laiką ir gerai optimizuota - be nereikalingos informacijos, nereikalingų
veiksmų ir patvirtinimų, su nuorodomis ir paaiškinimais kur ir kaip rasti informaciją, kokius veiksmus
atlikti, koks turi būti jų eiliškumas.
Pagrindiniame ŠVIS puslapyje, kairiajame meniu, rekomenduojama naikinti meniu punktą „Pagrindinis
puslapis“ (esant pagrindiniame puslapyje nuoroda į jį patį nėra reikalinga).

40 pav. ŠVIS pagrindinis meniu
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomendacijos „Viešoji statistika->Prevencinės veiklos rodikliai“ naudotojų sąsajai tobulinti. Šiuo metu,
atsidarius bet kurį iš prevencinės veiklos rodiklių ir naudotojui pakeitus bent vieną iš parinkčių (metų,
savivaldybės ir t.t.), vyksta automatinis duomenų atnaujinimas.
Duomenys perkraunami
automatiškai
pakeitus
bent vieną iš nurodytų
parinkčių

41 pav. ŠVIS duomenų formavimo parinktys
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Siekiant naudotojo sąsajos patogumo, rekomenduojama, kad duomenų perkrovimas būtų vykdomas tik
naudotojui pasirinkus visas pageidaujamas duomenų parinktis ir paspaudus duomenų atnaujinimo
iniciavimo mygtuką. Tai padės sutrumpinti naudotojų pageidaujamų duomenų formavimo laiką ir
sumažins sistemos apkrovimą. Ši rekomendacija galioja visiems duomenims formuoti ŠVIS puslapyje.
Rekomendacijos „Viešoji statistika->Neformalus vaikų švietimas“ naudotojų sąsajai tobulinti. Prie parinkties
„savivaldybės“ rekomenduojama nurodyti papildomą informaciją, kokiu būdu naudotojas gali pasirinkti
kelias savivaldybes. Ši galimybė yra numatyta, atliekant veiksmus – spaudžiant Ctrl mygtuką ir pelyte
pasirenkant pageidaujamas savivaldybes, bet naudotojui nėra pateikiama ši informacija.
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42 pav. ŠVIS neformalaus vaikų švietimo parinktis - savivaldybės
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Naudotojas mato galimybę pasirinkti visas savivaldybes arba panaikinti pasirinkimą.
Rekomendacijos „Viešoji statistika->Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros rodikliai“ naudotojų sąsajai
tobulinti. Kaip ir prie „Viešoji statistika->Neformalus vaikų švietimas“ nėra nurodyta informacijos, kaip
naudotojas gali pasirinkti kelias savivaldybes iš sąrašo.
Rekomendacijos „Viešoji statistika-> Mokyklų pritaikymo neįgaliesiems anketos duomenys“ naudotojų
sąsajai tobulinti. Rekomenduojama anketų duomenis atidaryti naujame puslapyje. Taip pat
rekomenduojama naudotojų sąsajai gerinti atlikti pakeitimus susijusius su parinktimis ir automatiniu
duomenų atnaujinimu, kurie aprašyti dalyje „Viešoji statistika->Prevencinės veiklos rodikliai“.
Rekomendacijos „Viešoji statistika-> Bendrasis ugdymas->Statistinių formų duomenys“ naudotojų sąsajai
tobulinti. Rekomenduojama duomenis atidaryti naujame puslapyje. Taip pat rekomenduojama naudotojų
sąsajai gerinti atlikti pakeitimus susijusius su parinktimis ir automatiniu duomenų atnaujinimu, kurie
aprašyti dalyje „Viešoji statistika->Prevencinės veiklos rodikliai“.
Rekomendacijos „Viešoji statistika-> Bendrasis ugdymas->Įvairios statistinės ataskaitos“ naudotojų sąsajai
tobulinti. Rekomenduojama duomenis atidaryti naujame puslapyje. Taip pat, ataskaitų duomenų parinkčių
lange nėra suprantama, kaip paleisti duomenų formavimą, nes pasirinkus laikotarpį ir savivaldybę
duomenys nėra formuojami. Puslapio apačioje yra du aktyvūs mygtukai „atšaukti“ ir „baigti“. Paspaudus
„atšaukti“ atsidaro tuščias langas, paspaudus „baigti“ – suformuojami duomenys pagal parinktis.

43 pav. ŠVIS bendrojo ugdymo įvairių statisnių ataskaitų duomenų formavimo paleidimas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomendacijos „Viešoji statistika-> Profesinis mokymas“ naudotojų sąsajai tobulinti. Rekomenduojama
naudotojų sąsajai gerinti atlikti pakeitimus susijusius su parinktimis ir automatiniu duomenų atnaujinimu,
kurie aprašyti dalyje „Viešoji statistika->Prevencinės veiklos rodikliai“.
Rekomendacijos „Viešoji statistika-> Profesinis mokymas“ naudotojų sąsajai tobulinti. Rekomenduojama
duomenis atidaryti naujame puslapyje. Taip pat rekomenduojama naudotojų sąsajai gerinti atlikti
pakeitimus susijusius su parinktimis ir automatiniu duomenų atnaujinimu, kurie aprašyti dalyje „Viešoji
statistika->Prevencinės veiklos rodikliai“.
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Rekomendacijos „Rodikliai“ naudotojų sąsajai tobulinti. Rekomenduojama praplėsti meniu „Rodikliai“
išplėstiniais meniu punktais nukreipiančiais į tris nuorodas, kuriuos pasirinkus būtų atidaromas pasirinktas
puslapis.

44 pav. ŠVIS pagrindinis meniu->Rodikliai
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Siūloma koreguoti „Mano Lietuva“ ir „Mano savivaldybė“ meniu punktus, tikslinant: „Mano Lietuva“
išplėstinio meniu punktų pavadinimus, „Mano savivaldybė“ išplėstiniame meniu panaikinant nuorodą į
unikalius savivaldybių rodiklius, nes nėra viešinama unikalių savivaldybių rodiklių.

45 pav. ŠVIS „Mano Lietuva“, „Mano savivaldybė“ meniu
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomendacijos „Rodikliai->Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai“ naudotojų sąsajai
tobulinti. Rekomenduojama pakoreguoti puslapio informaciją pervadinant į „Valstybės strateginiai,
taktiniai švietimo stebėsenos rodikliai“.
Šiuo metu rodiklių dalyje patalpinta pagalbos vartotojams nuoroda
, kuri
neveikia. Rekomenduojama šioje vietoje patalpinti naudotojo instrukciją, kurioje būtų pateikiama
informacija, kaip žingsnis po žingsnio turėtų būti pasirinkti laukai, siekiant rodiklio duomenų atvaizdavimo.
Naudotojo sąsaja turi būti informatyvi. Prie kiekvieno iš pasirenkamo rodiklio formavimo lauko,
rekomenduojama patalpinti „?“ ženklą, ant kurio užvedus pelytę būtų suteikta informacija apie lauko
parinktį ir įtaką kitiems laukams.
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Indėlio į švietimą rodikliai (parodo pastangas ir (arba)
išteklius, reikalingus švietimo sistemai veikti ir tikslams
pasiekti).
Švietimo konteksto rodikliai (parodo išorines sąlygas ir
reikmes, darančias poveikį švietimo sistemos procesams).
...
Pasirinkus vieną iš rodiklių grupių, kiti rodikliai parinktyje
nebus atvaizduojami.
...

46 pav. Duomenų parinkčių papildomos informacijos pateikimas naudotojui
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Yra taikoma naudotojų sąsajos praktika, kai pasirenkamo arba pildomo lauko informacinis apibūdinimas
yra ženkliai didesnis, nei laukas, apie kurį pateikiama pagalbinė informacija.

Prie
rodiklių
pasirinkimo
lauko
rekomenduojama patalpinti nuorodą, į pilną
rodiklių sąrašą. Sąraše, prie kiekvieno iš
rodiklių patalpinti nuorodą į rodiklio aprašymą.
Tai padės vartotojui greičiau susiorientuoti
kokie rodikliai yra ir koks rodiklis yra
reikalingas.

Peržiūrėti rodiklių sąrašą ir rodiklių aprašymus
47 pav. Rodiklio patinktis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomenduojama leisti eksportuoti duomenų
lenteles ir į kitus formatus.

48 pav. Rodiklio duomenų eksportavimas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomenduojama ŠVIS naudotojų sąsają tobulinti, keičiant rodiklių duomenų formavimo parinkčių
eiliškumą, duomenų pateikimą.
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16 lentelė. Rekomendacijos dėl rodiklių formavimo parinkčių eiliškumo ir duomenų pateikimo

Parinktis

Komentaras

(1) Rodiklių tipas

Siūloma įvesti rodiklių grupavimą pagal
rodiklio tipą: strateginiai, taktiniai

Visi valstybės rodikliai
Strateginiai
Taktiniai
(2) Rodiklių grupavimas

Turi būti pateiktas paaiškinimas dėl
kiekvienos iš rodiklių grupių (pvz. Indėlio
į švietimą rodikliai (parodo pastangas ir
(arba) išteklius, reikalingus švietimo
sistemai veikti ir tikslams pasiekti ir t.t.).

(3) Rodiklių pasirinkimas

Rekomenduojama, pasirinkus pirmą
rodiklį, antro ir trečio rodiklio
pasirinkime išfiltruoti ir pateikti tik tuos
rodiklius, kurie gali būti palyginami
tarpusavyje. Tai leis vartotojui sutaupyti
laiką formuojant rodiklio duomenų
parinktį, nebus pateikiama nepalyginama
informacija,
sumažės
nereikalingų
veiksmų, papildomų patvirtinimų

(4) ISCED švietimo klasifikatoriaus lygiai rodiklių atvaizdavimui

Jei pasirinktas rodiklis gali būti
suformuojamas tik tam tikram ISCED
švietimo lygiui ar lygiams, pasirinktam
rodikliui neaktualūs lygiai turėtų būti
neaktyvūs.
Taip pat rekomenduojama atnaujinti
ISCED rodiklius vadovaujantis 2013 m.
gruodžio 11 d. įsakymu (informacija
pateikta šio skyriaus pabaigoje).

(5) Duomenų atvaizdavimo laikotarpis

(6) Rodiklių detalumas

Jei pasirinktų rodiklių duomenys yra
pateikiami tik vienu iš galimų pasirinkti
detalumų (tik metiniai arba tik
ketvirtiniai), rekomenduojama neleisti
pasirinkti detalumo lygio, kuris negali
būti atvaizduojamas.

(7) Rodiklių atvaizdavimo būdas

Rekomenduojama pakoreguoti
„lijininis“ į „linijinis“.

žodį
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Šaltinis: sudaryta Konsultanto“

Siekiant sumažinti sistemos apkrovimą, rekomenduojama rodiklio atvaizdavimą pagal naudotojo atliktas 7
parinktis vykdyti tik po iniciavimo mygtuko paspaudimo

.

Šiuo metu sistema atvaizduoja rodiklį iš karto po rodiklio pasirinkimo, nepriklausomai nuo to, kad
naudotojas dar nepasirinko kitų, toliau sekančių parinkčių rodiklio informacijos atvaizdavimui.
Rekomendacijos „Rodikliai->Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo
rodikliai“ naudotojų sąsajai tobulinti. Rekomenduojama naudotojų sąsajai gerinti atlikti pakeitimus
susijusius su parinktimis ir automatiniu duomenų atnaujinimu, kurie aprašyti šio skyriaus dalyje „Viešoji
statistika->Prevencinės veiklos rodikliai“.
Rodiklio parinktyje, virš rodiklių sąrašo nurodytas „pirmas rodiklis“, kurio paskirtis nėra aiški.

49 pav. Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai, rodiklio parinktis
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Pasirinkus „pirmas rodiklis“ ir paspaudus mygtuką
, atidaromas
langas, kurio paskirtis nėra aiški (pateikti ženklinimo paaiškinimai, duomenų formavimo laikotarpių nėra,
bet galimas rodiklių pasirinkimas).

50 pav. Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai, rodiklio parinktis
„pirmas rodiklis“
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomenduojama pašalinti iš rodiklių sąrašo parinktį „pirmas rodiklis“ arba atlikti patikslinimus.
Rekomendacijos „Rodikliai->Bendrieji savivaldybių rodikliai“ naudotojų sąsajai tobulinti. Kaip ir valstybės
rodiklių atveju, rekomenduojama prie kiekvieno iš pasirenkamo rodiklio formavimo lauko,
rekomenduojama patalpinti „?“ ženklą, ant kurio užvedus pelytę būtų suteikta informacija apie lauko
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parinktį ir įtaką kitiems laukams. Duomenų parinktį rodiklių grupės rekomenduojama papildyti parinkimu
„rodyti visų grupių rodiklius“.
Indėlio į švietimą rodikliai (parodo pastangas ir (arba)
išteklius, reikalingus švietimo sistemai veikti ir tikslams
pasiekti).
Švietimo konteksto rodikliai (parodo išorines sąlygas ir
reikmes, darančias poveikį švietimo sistemos procesams).
...
Pasirinkus vieną iš rodiklių grupių, kiti rodikliai parinktyje
nebus atvaizduojami.
...

51 pav. Duomenų parinkčių papildomos informacijos pateikimas naudotojui, rodiklių grupės papildymas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomenduojama patikslinti paskirtį arba panaikinti rodiklių grupės apačioje galimybę „panaikinti
pasirinkimą“.

52 pav. Duomenų parinktis rodiklių grupės, panaikinti pasirinkimą
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomenduojama panaikinti įstaigos tipo parinktį, nes nėra galimybės atlikti pasirinkimo pagal įstaigos
tipą.

53 pav. Duomenų parinktis įstaigos tipas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Rekomenduojama leisti eksportuoti duomenų
lenteles ir į kitus formatus.

54 pav. Rodiklio duomenų eksportavimas
Šaltinis: sudaryta Konsultanto

Siekiant sumažinti sistemos apkrovimą ir duomenų formavimo laiką, rekomenduojama duomenų
atvaizdavimą pagal naudotojo atliktas parinktis vykdyti tik po iniciavimo mygtuko paspaudimo
.
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Šiuo metu sistema atvaizduoja rodiklį iš karto po rodiklio pasirinkimo, nepriklausomai nuo to, kad
naudotojas dar nepasirinko kitų, toliau sekančių parinkčių rodiklio informacijos atvaizdavimui.
Bendro pobūdžio rekomendacija ŠVIS naudotojų sąsajai tobulinti. Rekomenduojama, naudotojui atidarius
bet kurį iš duomenų formavimo langą (rodiklių, statistinės informacijos ir t.t.) nekelti duomenų, kol
naudotojas neatlieka duomenų formavimo parinkties ir pats mygtuko paspaudimu neinicijuoja duomenų
formavimo.
Rekomendacijos dėl ISCED klasifikatoriaus atnaujinimo. Švietimo programų lygmenų klasifikatorius
patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-1232 (pagal Tarptautinį
standartizuotą švietimo klasifikatorių ISCED 2011):
•
•
•

•

•

•
•
•
•

ISCED 0: ikimokyklinis ugdymas – lygmuo, atitinkantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas vaikams nuo gimimo iki jam pradedamas teikti pradinis ugdymas;
ISCED 1: pradinis ugdymas – lygmuo, atitinkantis pradinio ugdymo programas nuo 7(6) metų,
suteikiančias teisę įgyti pradinį išsilavinimą;
ISCED 2: pagrindinis ugdymas – lygmuo, atitinkantis pagrindinio ugdymo programas, suteikiančias
teisę įgyti pagrindinį išsilavinimą, ir profesinio mokymo programas, suteikiančias teisę įgyti
pagrindinį išsilavinimą ir kvalifikaciją ar teisę atlikti darbą arba darbinę funkciją;
ISCED 3: vidurinis ugdymas – lygmuo, atitinkantis vidurinio ugdymo programas, suteikiančias teisę
įgyti vidurinį išsilavinimą, ir profesinio mokymo programas, suteikiančias teisę įgyti vidurinį
išsilavinimą ir kvalifikaciją ar teisę atlikti darbą arba darbinę funkciją;
ISCED 4: profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą – lygmuo, atitinkantis profesinio mokymo
programas turint vidurinį išsilavinimą, suteikiančias teisę įgyti kvalifikaciją ar atlikti darbą arba
darbinę funkciją;
ISCED 5: NĖRA – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nenustatytas švietimo programų lygmuo;
ISCED 6: bakalauro ir profesinio bakalauro studijos – lygmuo, atitinkantis studijų programas,
suteikiančias teisę įgyti bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį;
ISCED 7: magistrantūros studijos – lygmuo, atitinkantis studijų programas, suteikiančias teisę įgyti
magistro laipsnį;
ISCED 8: doktorantūra – lygmuo, atitinkantis mokslo ar meno doktorantūrą, suteikiančią teisę įgyti
mokslo ar meno daktaro laipsnį

Pasikeitimai ISCED klasifikatoriuje:
1. ISCED 5 kodo (angl. Short-cycle tertiary education )Lietuvoje nėra atitikmens.
2. Buvęs ISCED 5 išskaidomas į ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos) ir ISCED 7
(magistrantūros studijos).
3. Buvęs ISCED 6 paraleliai keičiamas į ISCED 8.

Rekomendacijų ŠVIS naudotojų sąsajai tobulinti apibendrinimas ir išvados
Vadovaujantis interviu su suinteresuotomis šalimis, ekspertiniu vertinimu, pateiktos rekomendacijos
siekiant sukurti naudotojo sąsają, kuri būtų taupanti laiką ir gerai optimizuota - be nereikalingos
informacijos, nereikalingų veiksmų ir patvirtinimų, su nuorodomis ir paaiškinimais kur ir kaip rasti
informaciją, kokius veiksmus atlikti, koks turi būti jų eiliškumas. Rekomendacijos pateiktos pagrindinio
puslapio, viešosios statistikos, rodiklių atvaizdavimo dalims ir ISCED klasifikatoriaus atnaujinimui.
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Rekomendacijos dėl mobilių įrenginių

Rekomenduojama sukurti mobilią aplikaciją ŠVIS duomenims pateikti (vieša aplinka) ir Mokinio pasiekimų
duomenims pateikti (mokinio aplinka). Aplikacija gali būti atskira arba integruota su kitomis švietimo
sistemomis, pavyzdžiui su AIKOS.
Vieša aplinka. Viešojoje mobilios aplikacijos dalyje rekomenduojama atvaizduoti tik projektu siūlomus
palikti strateginius ir taktinius rodiklius.
Praktinė patirtis rodo, kad naudotojai yra labiau patenkinti, kai naudotojo sąsaja yra tokia pati arba labai
panaši ir vienodai naudojama įvairiuose įrenginiuose (kompiuteriuose, mobiliuose telefonuose,
planšetiniuose kompiuteriuose). Todėl siūlome rodiklių parinkimo lange išlaikyti panašią duomenų
parinkimo struktūrą ir logiką.
Pirmajame mobilios aplikacijos rodiklių dalies lange rekomenduojama pateikti pasirinkimą, kokią rodiklių
grupę (1) norima pasiekti ir nuorodą į rodiklių sąrašą.
Antrajame mobilios aplikacijos rodiklių dalies lange rekomenduojama rodiklių parinkties laukus išdėstyti iš
viršaus į apačią:
(2) Rodiklių pasirinkimas. Sąraše turi būti tik tie rodikliai, kurie atitinka pasirinktą (1) Rodiklių grupę.
Pasirinkus pirmą rodiklį, antru ir trečiu rodikliu siūlomi tik tie rodikliai, kurie gali būti palyginami
tarpusavyje.
(3) ISCED švietimo klasifikatoriaus lygiai rodiklių atvaizdavimui. Aktyvūs tik tie ISCED lygiai, kurie aktualūs
pasirinktiems rodikliams.
(4) Duomenų atvaizdavimo laikotarpis.
(5) Rodiklių detalumas. Aktyvus tik tas detalumas, kuris gali būti atvaizduojamas pagal pasirinktus
rodiklius.
(6) Rodiklių atvaizdavimo būdas.
Rodiklių atvaizdavimą rekomenduojama vykdyti tik po naudoto pasirinkimo patvirtinimo mygtuko
paspaudimo.
Mokinio aplinka. Rekomenduojama mokinio prisijungimą prie Mokinio aplinkos leisti vykdyti prisijungiant
per elektroninę bankininkystę, turint mobilų parašą arba suteikiant unikalų prisijungimą, kuris būtų
suteikiamas kiekvienam mokiniui asmeniškai, užregistruojant jį Mokinių registre. Taip pat, kaip vienas iš
galimų prisijungimų prie Mokinio aplinkos variantų gali būti įgyvendintas Mokinių registre saugojant tėvo
(-ų) asmens kodus (tėvams sutikus). Mokinių registre jau dabar tam yra numatytos techninės galimybės.
Siūloma mokinio aplinkoje pateikti mokinio CV, atspindintį jo išsilavinimą, kitas įgytas kompetencijas ir
vykdytas veiklas, atspindinčias kiekvienus ugdymo metus:
•

Ugdymo įstaigas ir jų lankymo laikotarpius;

•

Kasmetinius pasiekimų rezultatus (metinius mokytųsi dalykų įvertinimus, jų lygius (jei taikoma),
laikytus testus, egzaminus, projektines veiklas ir jų įvertinimus;

•

Vykdytas socialines-pilietines veiklas, jų kryptis, tam skirtą laiką (išskiriant privalomą ir
savanorišką socialinę-pilietinę veiklas), partnerį.
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•

Dalyvavimą olimpiadose ir jose pasiektus rezultatus;

•

Dalyvavimą NVŠ, FŠPU, jų ugdymo kryptis (muzikos krypties mokiniams muzikos skyriai (jeigu
pasirinkta), sporto šakos (jeigu pasirinkta)), mokymo programos kodą ir pavadinimą, pradžios ir
pabaigos metus.

Mokinio pasiekimų duomenų palyginimą su šalies vidurkiu rekomenduojama atvaizduoti mobilioje
aplikacijoje, sukuriant papildomą funkcionalumą ar modulį prie siūlomos mobilios aplikacijos. Savo
pasiekimų palyginimo duomenis rekomenduojama pateikti tik už paskutinius pasibaigusius mokslo metus.

Rekomendacijos dėl mobilių įrenginių apibendrinimas ir išvados
Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau visuomenės narių naudojasi mobiliomis aplikacijomis, rekomenduojama
ateityje sukurti mobilią aplikaciją ŠVIS duomenims pateikti (vieša aplinka) ir Mokinio pasiekimų
duomenims pateikti (mokinio aplinka). Aplikacija gali būti atskira arba integruota su kitomis švietimo
sistemomis, pavyzdžiui su AIKOS.
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Esamų rodiklių apžvalga ir vertinimas. Atlikus 49 valstybės (strateginių) rodiklių analizę buvo nustatyta, kad
7 strateginiai rodikliai yra neskaičiuojami dėl negaunamų duomenų iš rodiklių aprašuose patvirtintų
duomenų šaltinių. 2018 m. gruodžio 7 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu šie 7 rodikliai buvo
pripažinti netekusiais galios.
Atlikę likusių galioti 42 valstybinių (strateginių) stebėsenos rodiklių integralumo ir naudojimo efektyvumo
vertinimą, nustatėme, kad pagal rodiklio integralumą rodikliai tolygiai pasiskirsto tarp aukšto ir vidutinio
integralumo lygmens (po 21 rodiklį). Pagal rodiklio naudojimo efektyvumą valstybės (strateginius) rodikliai
pasiskirsto į 9 aukšto, 31 vidutinio ir 2 žemo lygmens rodiklius.
Atlikus savivaldybių lygmens švietimo stebėsenos rodiklių analizę nustatyta, kad visų savivaldybių stebimi
švietimo rodikliai skiriasi ir kiekviena savivaldybės administracija gali pasitvirtinti jai tinkamą rodiklių
sąrašą, todėl savivaldybių lygmeniu stebimų rodiklių (kitokių nei numatyti valstybės (strateginių) rodiklių
sąraše) nuolatinis stebėjimas ir perkėlimas pagal poreikį į valstybinį lygmenį būtų sudėtingas dėl rodiklių
įvairovės skirtingose savivaldybėse.
Taip pat Lietuvoje yra vykdomas išorinis mokyklų vertinimas, pagal 25 rodiklius nustatytus NMVA.
Kiekvienais metais yra įvertinama tik dalis mokyklų, pasirinktinai, todėl nėra galimybės valstybės mastu
stebėti ir lyginti visų Lietuvos mokyklų.
Nacionalinėje žmogiškųjų išteklių stebėsenai vykdyti numatyta 60 skirtingų rodiklių, kurie apibūdina
Lietuvos gyventojų užimtumo, apimančio ūkio, švietimo ir darbo rinkos sritis, būklę, kaitą, procesus.
Atlikus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos rodiklių analizę, nustatyti tik keli rodikliai, kurie susiję
ikimokykliniu, priešmokykliniu, bendruoju ugdymu bei neformaliu vaikų švietimu.
Nustatėme, kad esama švietimo stebėsena yra fragmentiška, tačiau duomenų, skirtų švietimo stebėsenai
atlikti aibė yra pakankamai didelė, o tai leidžia teigti, kad valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklių
sąrašas (atsižvelgiant į duomenų šaltinių prieinamumą ir patikimumą) gali būti papildytas naujais
rodikliais.
Rodiklių atitikties Europos Komisijos rekomendacijoms vertinimas. Peržiūrėję Europos Komisijos priimtus
22 ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės rodiklius ir atlikę rodiklių atitikties vertinimą, nustatėme,
kad nėra rodiklių atitikmenų galiojančiame Lietuvos švietimo stebėsenos rodiklių sąraše. Prieš svarstant
EK ekspertų siūlomų rodiklių įtraukimą į valstybės lygio sąrašą, pirmiausia turi būti standartizuotas
duomenų fiksavimas, kurie būtų galimi palyginti valstybės lygiu. Atsiradus reikiamiems duomenims
ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybės rodiklių formavimui turi būti įvertintas jų integralumas ir
efektyvumas, įvertinta rodiklių formavimo administracinė ir finansinė našta.
Vadovaujantis EBPO rekomendacijomis dėl švietimo vertinimo, nustatėme, kad turi būti atsižvelgta į
rekomendacijų 3 punktą, numatantį, kad „duomenys, renkami klasės, mokyklos ir šalies lygmenyse, būtų
susieti tarpusavyje“, todėl turi būti peržiūrėtos galimybės panaudoti privačių/komercinių elektroninių
dienynų kaupiamus duomenis ir galimybes juos kaupti vienoje vietoje.
Galimybės dėl privačių duomenų panaudojimo. Analizė parodė, kad privačiais/komerciniais elektroniniais
dienynais naudojasi daugiau nei pusė Lietuvos mokyklų. Vien tik TAMO dienynu naudojasi apie 65 proc.
mokyklų. Vienokią ar kitokią integraciją su Mokinių registru turi visi penkti analizuoti dienynai, kuri apima
tam tikrų mokinio asmens duomenų perdavimą tarp dienyno ir Mokinių registro.
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Taip pat analizė parodė, kad nors dienynuose ir yra kaupiami mokinių gebėjimų ir individualios pažangos
duomenys, šie duomenys kaupiami tik mokyklos lygyje ir nėra vieningos bazės, kur šie duomenys būtų
saugomi, analizuojami ir stebimi šalies mastu. Tai reiškia, kad turint patikimą ir su reikiama informacija
duomenų šaltinį (-ius), nėra išnaudojamos galimybės valstybės lygiu stebėti mokinių pasiekimų.
Esamas ir prognozuojamas duomenų poreikis. Pirminė esamų ir prognozuojamų duomenų poreikio analizė
parodė, kad yra patikimi ir išsamūs duomenų šaltiniai, leidžiantys, vienoje vietoje kaupiant informaciją
vykdyti efektyvesnę švietimo stebėseną, nei ji yra šiuo metu.
IS naudotojų patirties vertinimas. Ataskaitos rengimo buvo atlikta 12 struktūriškai apibrėžtų interviu su
suinteresuotųjų šalių atstovais. Interviu metu respondentai galėjo išsakyti nuomonę tam tikrais iš anksto
numatytais klausimais leidžiant respondentui laisvai interpretuoti ir performuluoti užduodamus
klausimus. Interviu parodė dvi esmines problemas: švietimo stebėsenai skirta IS nėra draugiška
naudotojui; nėra vieningos bazės kaupiančios švietimo stebėsenai reikalingus (skirtinguose šaltiniuose
kaupiamus) duomenis. Atsižvelgiant į tai ataskaitoje bus išanalizuoti ir pateikti galimi nauji duomenų
šaltiniai, nustatytos galimybės duomenis kaupti vienoje vietoje, peržiūrėta esama švietimo stebėsenai
skirta IS, pateiktos rekomendacijos jos tobulinimui.
Kaupiamojo vertinimo ir mokinių pasiekimų samprata. Švietimą ir mokslą reglamentuojančiuose teisės
aktuose nebuvo rasti sąvokų kaupiamasis vertinimas ir mokinių pasiekimai apibrėžimai. Remiantis teisinių
dokumentų analize nustatyta, kad mokinio pasiekimų samprata dažniausiai vartojama kalbant apie
brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas, svertinį arba aritmetinį įvertinimą pagal dalykus.
Kaupiamojo vertinimo sąvokos apibrėžimo nacionalinių teisės aktų analizėje nebuvo nustatyta, tačiau
kaupiamojo vertinimo sampratos pateikiamos švietimo įstaigų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos
aprašuose. Dažniausiai vartojama samprata: kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio
mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas taškais.
Užsienio šalių švietimo stebėsenos sistemų apžvalga. Suomijos švietimo sistema orientuotų į pagalbą
mokiniui, kokybišką mokymą ir mokymąsi, itin mažai dėmesio skiriant mokinių pasiekimų absoliutiniam
vertinimui. Suomijoje tikima, kad jei mokymas ir mokymasis vyks kokybiškai, tai pasiekimų vertinimas yra
daugiau techninis reikalas, kuris tiesiog atspindės mokymosi ir mokymo kokybę. Sistemos pagrindas yra
stiprūs ir labai gerai parengti mokytojai, mokytojo prestižas. Skirtingai nei Lietuvoje, sistema yra stipriai
decentralizuota, atsakomybę ir įgaliojimus perkeliant pačioms mokyklos ir mokytojams. Lietuvoje pradinių
klasių mokiniams pažymių yra atsisakyta būtent Suomijos pavyzdžiu.
Suomija yra daugelio mokslininkų pateikiama, kaip decentralizuotos stebėsenos pavyzdys (Webb and
Vulliamy, 1998; Kivirauma et al, 2003; Webb et al, 2004) . Išorinis inspektavimas nutrauktas 1991 metais.
Dėmesį Suomijos centrinė valdžia sukoncentravo į indėlio rodiklį – mokytojo parengtį, ir profesionalumą.
Mokykloms pačioms pavesta vykdyti savo stebėseną, bet joks teisės aktas nenumatė, kaip tai daryti.
Airijos švietimo sistema pagrįsta ankstyvuoju profiliavimu, tarpiniais vertinimais ir atitikties sertifikatų
išdavimu. Labai stipriai švietimo sistemą veikia žmogiškųjų išteklių formavimo politika ir gebėjimų
stebėsenos sistema. Pakankamai stipriai centralizuotas ir standartizuotas gebėjimų patikrinimas ir juo
remiantis atliekamas nukreipimas pagal polinkį į specialybes.
Esama švietimo stebėsena orientuota į rezultatą, o jo kokybę stebi per išorinio vertinimo visuotinumą.
Valstybė palieka autonomiją mokykloms ir į mikro lygio rezultatus nesikiša.
Airijoje labai stipriai išvystytas žmogiškųjų išteklių tiekimo darbo rinkai stebėsenos instrumentas
(Monitoring Ireland’s Skills Supply, angl.), užduoda rėmus ir kryptis švietimo sistemos stebėsenai, vaikų ir
mokinių pasiekimų pagal pasirinktus profilius vertinimui. Gebėjimų stebėseną atlieka Nacionalinė
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gebėjimų taryba. Švietimo sistemos vienas iš vertinimo rodiklių ir žmogiškųjų išteklių atitiktis poreikiams
ir parengtis.
Vertinant švietimo rezultatų kokybę Airija laikosi paradigmos, kad tik mokymo ir mokymosi gerinimas ir
visuotinas suinteresuotų šalių įtraukimas duoda geriausius rezultatus. Mokyklos pačios imasi proceso
tobulinimo, nes siekia geresnių rezultatų, nors pačios mokymų programos ir mokytojų rengimas yra
valstybės atsakomybėje. Išorinio vertinimo poreikis laikomas kritiniu. Išorinis vertinimas atliekami visos
sistemos mastu. Kokybės užtikrinimu užsiima Airijos Nacionalinė kvalifikacijų administracija (NQAI).
Atlikta užsienio šalių analizė parodė, kad švietimo stebėsena ir mokinių vertinimas, geresnių rezultatų
siekimas yra individualus ir savitas kiekvienai šaliai, atsižvelgiant į daugelį faktorių. Išanalizuota informacija
parodė, kad Lietuvai artimesnė ir labiau įgyvendinama yra Airijos švietimo stebėsenos sistema. Suomijoje
taikoma decentralizuota švietimo stebėsena (prie kurios eita daugelį metų, o tai reiškia, kad būtų
sudėtinga ar net neįmanom ją kopijuoti), o kaip ir Airija, Lietuva eina link centralizuoto ir standartizuoto
gebėjimų patikrinimo, kurios stebėseną atlieka Nacionalinė institucija. Tiek Airijoje, tiek Lietuvoje
mokyklos pačios imasi proceso tobulinimo, nes siekia geresnių rezultatų, nors pačios mokymų programos
ir mokytojų rengimas yra valstybės atsakomybėje. Valstybės lygiu Airijoje švietimo stebėsena orientuota į
rezultatą. Atsižvelgiant į gerąją užsienio šalių praktiką ir galimybes ją pritaikyti (pagal galimus patikimus
duomenų šaltinius), bus pasiūlyti nauji rodikliai, atspindintys švietimo rezultatus ir orientuoti į mokinių
pasiekimų stebėjimą valstybės lygiu.
Mokinių pasiekimų sąvoka. Siūlome, mokinių pasiekimų sąvoką įvardinti kaip „mokinių pasiekimai, tai
nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas, kurie gali būti vienodai užfiksuoti, pamatuoti ir palyginti klasės,
mokyklos, savivaldybės ir valstybės lygiu“.
Atsižvelgiant į tai, kad į mokinių pasiekimų sąvoka įeina tik tie pasiekimai, kurie yra vienodai fiksuojami ir
gali būti palyginami tarp mokinių, siūlome mokinio pasiekimų sąvoką, kuri apima didesnę pasiekimų aibė
(ir nepamatuojamus ar nepalyginamus/nevertinamus dalykus) – „mokinio pasiekimai, tai fiziniai, dvasiniai
ir intelektiniai, įgyti ir išsiugdyti gebėjimai, žinios ir supratimas“.
Rekomendacijos dėl rodiklių. Rekomendacijos švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliams suformuotos
atsižvelgiant į atliktą analizę ir taikant mišraus metodo strategiją. Taikant mišrių metodų strategiją,
skirtingi informacijos šaltiniai, skirtingi metodai (antrinių šaltinių, teisinių dokumentų, statistinių duomenų
analizė, interviu ir t.t.) derinami siekiant atlikti žvalgomąją analizę ir surinkti kiekybinius ir kokybinius
duomenis.
Pritaikius mišrių metodų strategiją rekomenduojama valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklius
papildyti 7 naujais strateginiais švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliais, ir suformuoti 17 taktinių švietimo
ir mokslo stebėsenos rodiklių sąrašą, kurį sudarytų 6 rodikliai perkelti iš strateginių rodiklių ir 11 naujų
rodiklių. Naujai siūlomi strateginiai ir taktiniai rodikliai, pagal integralumo ir efektyvumo kriterijus priskirti
aukštam ir vidutiniam lygiams. T. y. visi rodikliai gali būti analizuojami mažiausiai trijose iš keturių
konteksto krypčių: švietimo rezultatų kontekste; švietimo finansavimo kontekste; darbo rinkos kontekste;
socialiniame-ekonominiame kontekste. Pasiūlyti tik tie rodikliai, kurių formavimui yra užtikrintas patikimas
duomenų šaltinis. Detalus rodiklių sąrašas ir aprašymai pateikti 4, 5 prieduose.
Pasiūlymai dėl rodiklių vaizdavimo. Rekomenduojama švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklius vizualiai
pateikti vienoda forma (grafiku ir lentele), su galimybe duomenis eksportuoti į pasirinktą formatą. Rodiklio
duomenų detalumo lygį rekomenduojama pateikti vieną – valstybinį.
Siekiant sumažinti IS apkrovimą, rekomenduojama suformuoti ir *.pdf, *.xls formatu IS patalpinti
praėjusių metų rodiklių rezultatų ataskaitas. Taip naudotojui bus suteikta galimybė peržiūrėti rodiklių
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rezultatus vienoje vietoje, jų neformuojant atskirai. Esant poreikiui naudotojas turi galimybę kiekvieną iš
rodiklių susiformuoti atskirai pagal jam reikalingas parinktis (metus, ISCED lygius ir pan.).
Rekomendacijos dėl duomenų šaltinių. Siekiant valstybės lygiu vykdyti mokinių pasiekimų stebėseną yra
pasiūlyta 11 naujų taktinių rodiklių, kurių formavimui yra reikiama aibė duomenų ir patikimas duomenų
šaltinis: nacionalinis egzaminų centras, mokyklos (elektroniniai dienynai).
Ateityje, patvirtinus naujas veiklos kokybės ir išorinio vertinimo metodikas, rekomenduojama kaip
papildomą šaltinį įtraukti Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, kuris teiktų reikiamą duomenų aibę
formuoti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtus rodiklius.
Rekomendacijos dėl GDPR taikymo. Asmens duomenų tvarkymo sutikimus dėl mokinių pasiekimų
duomenų su tėvais (jei vaikui nėra 16 metų) ar tiesiogiai su mokiniu (jei jam yra 16 metų ir daugiau)
privalo užtikrinti mokyklos ir kiti švietimo tiekėjai. Remiantis 8 str. 2 dalimi, duomenų valdytojas,
atsižvelgdamas į turimas technologijas, deda pagrįstas pastangas patikrinti ar yra gautas vaiko tėvų
pareigų turėtojo sutikimas arba leidimas. Atsižvelgiant į tai rekomenduojama atlikti programinės įrangos
funkcionalumo papildymus, kad mokyklos ir kiti švietimo tiekėjai, turėtų galimybę Mokinių registre, prie
„savo“ mokinio pažymėti varnelę, kad yra gautas sutikimas.
Rekomendacijos dėl privačių duomenų panaudojimo. Atsižvelgiant į atliktą analizę, rekomenduojama
kiekvieno mokinio metinius pasiekimus, kurie yra fiksuojami elektroniniuose dienynuose perkelti ir kaupti
vienoje informacinėje sistemoje. Siūloma, kad mokinio metinių pasiekimų kaupimui būtų sukurtas
mokinių pasiekimų modulis prie Mokinių registro, šiame modulyje kaupiami duomenys turėtų būti
naudojami rodiklių formavimui ir ateityje panaudoti mokinių įsivertinimui, asmeninio mokinio CV
formavimui.
Rekomendacijos dėl programinės įrangos ir duomenų mainų standarto. Atsižvelgiant į atliktą analizę,
rekomenduojama siūlomame Mokinių registro mokinių pasiekimų modulyje kaupti asmeninius mokinių
pasiekimus, kurių duomenų šaltinis būtų: mokyklos (elektroniniai dienynai), NEC, LMNŠC. Duomenis, kurie
yra reikalingi rodiklių formavimui, bet negali būti perduoti mokinio lygmenyje iš duomenų šaltinių, kaupti
tiesiogiai ŠVIS.
Rekomenduojama, siekiant sumažinti per formas suvedamų duomenų kiekius pasinaudoti Lietuvos
statistikos departamento siūlomomis galimybėmis: prie sistemos prisijungiant registruotu naudotoju arba
per OSP RESful žiniatinklio paslauga.
Rekomendacijos dėl programinės įrangos ir duomenų palyginimo. Rekomenduojama sukurtu tris
klasifikatorius: socialinės-pilietinės veiklos klasifikatorių, tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų
klasifikatorių, mokinių fizinio pajėgumo testų klasifikatorių.
Ateityje, sukaupus mokinių metinius pasiekimus Mokinių pasiekimų modulyje rekomenduojama sukurti
informacinę sistemą prie ŠVIS ir/arba AIKOS, kur bet kurios bendrojo ugdymo pakopos mokinys,
asmeniškai prisijungus prie sistemos, galėtų palyginti savo asmeninius pasiekimų rezultatus su šalies
mokinių pasiekimų vidurkiu (pagal dalyką). Taip pat rekomenduojama ateityje numatyti galimybę palyginti
mokinių pasiekimus per Geros mokyklos aspektą. Rekomenduojama Švietimo ir mokslo institucijų registre
kaupti visų mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo rezultatus ir tokį
patį įvertinimą gavusias mokyklas palyginti per mokinių pasiekimų prizmę.
Rekomendacijos dėl Švietimo stebėsenos tvarkos aprašo tobulinimo. Atsižvelgiant į atliktą analizė bei
pateiktas rekomendacijas, siūloma Švietimo stebėsenos tvarkos aprašą papildyti septyniomis
nuostatomis.
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Rekomendacijos ŠVIS naudotojų sąsajai tobulinti. Vadovaujantis interviu su suinteresuotomis šalimis,
ekspertiniu vertinimu, pateiktos rekomendacijos siekiant sukurti naudotojo sąsają, kuri būtų taupanti laiką
ir gerai optimizuota - be nereikalingos informacijos, nereikalingų veiksmų ir patvirtinimų, su nuorodomis ir
paaiškinimais kur ir kaip rasti informaciją, kokius veiksmus atlikti, koks turi būti jų eiliškumas.
Rekomendacijos pateiktos pagrindinio puslapio, viešosios statistikos, rodiklių atvaizdavimo dalims.
Rekomendacijos dėl mobilių įrenginių. Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau visuomenės narių naudojasi
mobiliomis aplikacijomis, rekomenduojama ateityje sukurti mobilią aplikaciją ŠVIS duomenims pateikti
(vieša aplinka) ir Mokinio pasiekimų duomenims pateikti (mokinio aplinka). Aplikacija gali būti atskira arba
integruota su kitomis švietimo sistemomis, pavyzdžiui su AIKOS.
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Rekomendacijų santrauka

Rekomenduojama valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklius papildyti 7 naujais strateginiais
švietimo ir mokslo stebėsenos rodikliais (viso 43 rodikliai) ir suformuoti 17 taktinių (mokinių pasiekimus
atvaizduojantys) švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklių sąrašą, kurį sudarytų 6 rodikliai perkelti iš
strateginių rodiklių ir 11 naujų rodiklių.
Rekomenduojama kaip duomenų šaltinį ateityje įtraukti NMVA, siekiant suformuoti ikimokykliniam ir
priešmokykliniam ugdymui skirtus rodiklius, atsižvelgiant į šiuo metu rengiamas ir ateityje patvirtintas
veiklos kokybės ir išorinio vertinimo metodikas.
Mokinių pasiekimų – taktinių rodiklių formavimui rekomenduojama naudoti patikimus ir prieinamus
duomenų šaltinius kaip NEC ir elektroniniai dienynai, kurių, rodikliams reikalingi duomenys būtų keliami į
Mokinių registro mokinių pasiekimo modulį (po Mokinių registro funkcionalumo praplėtimo), iš kur būtų
formuojami rodikliai ŠVIS.
Rekomenduojama, tiek švietimo įstatyme įvardintiems švietimo subjektams, tiek kitiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, viešai prieinamus švietimo ir mokslo stebėsenos rodiklius (strateginius ir taktinius)
vizualiai pateikti vienoda forma. T. y. rodiklius atvaizduoti pagal naudotojo atliktas duomenų parinktis
lentelės ir grafiko forma, su galimybe atlikti eksportą į pasirinktą formatą (kaip aprašyta 18 skyriuje).
Rodiklio duomenų detalumo lygį rekomenduojama pateikti vieną – valstybinį.
Siekiant, kad sumažėtų ŠVIS sistemos apkrovimas, o naudotojas, be bereikalingų pastangų turėtų
galimybę peržiūrėti jau suformuotus rodiklius, rekomenduojama, surinkus visų rodiklių duomenis (kurie
reikalingi rodiklių atvaizdavimui už praeitus metus) suformuoti ir ŠVIS puslapyje patalpinti suformuotų
rodiklių už praeitus metus ataskaitą *.pdf ir *.xls formatu.
Asmens duomenų tvarkymo sutikimus dėl mokinių pasiekimų duomenų su tėvais (jei vaikui nėra 16 metų)
ar tiesiogiai su mokiniu (jei jam yra 16 metų ir daugiau) privalo užtikrinti mokyklos ir kiti švietimo tiekėjai.
Remiantis 8 str. 2 dalimi, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas, deda pagrįstas
pastangas patikrinti ar yra gautas vaiko tėvų pareigų turėtojo sutikimas arba leidimas. Rekomenduojama
atlikti programinės įrangos funkcionalumo papildymus, kad mokyklos ir kiti švietimo tiekėjai, turėtų
galimybę Mokinių registre, prie „savo“ mokinio pažymėti varnelę, kad yra gautas sutikimas.
Vadovaujantis tuo, kad jau yra sukurtas duomenų mainų tarp Mokinio registro ir elektroninių dienynų
funkcionalumas, siūloma jį išplėsti perkeliant mokinio pasiekimus iš dienyno į Mokinių registro mokinių
pasiekimo modulį. Mokinių pasiekimo modulis turi būti papildomai sukurtas, o jo tikslas kaupti visus
galimus surinkti mokinio pasiekimus vienoje vietoje. Šiame modulyje rekomenduojama kaupti šiuos
duomenis (bet neapsiribojant): NMPP, PUPP, VBE, VME, įskaitas, metinius ugdymo programų dalykų
įvertinimus, projektinę ir socialinę – pilietinę veiklas, NVŠ, FŠPU, olimpiadų ir konkursų rezultatus, fizinio
pajėgumo rezultatus.
Siekiant, kad būtų standartizuotas veiklų krypčių klasifikavimas, rekomenduojama sukurti ir įsakymu
patvirtinti tris klasifikatorius: socialinės-projektinės veiklos klasifikatorių, olimpiadų ir konkursų
klasifikatorių, fizinio pajėgumo testų klasifikatorių.
Siekiant, kad mokinys visapusiškai galėtų įsivertinti savo pasiekimus Lietuvos mokinių kontekste,
rekomenduojama sukurti informacinę sistemą prie ŠVIS ir/arba AIKOS, kur bet kurios bendrojo ugdymo
pakopos mokinys, asmeniškai prisijungus prie sistemos, galėtų palyginti savo asmeninius pasiekimų
rezultatus su šalies mokinių pasiekimų vidurkiu. Asmeniniai mokinio pasiekimai turi būti formuojami iš
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Mokinių registro mokinių pasiekimų modulio, šalies mokinių pasiekimų duomenys – agreguoti duomenys
formuojami iš ŠVIS.
Rekomenduojama sukurti informacinę sistemą prie ŠVIS ir/arba AIKOS, kur bet kurios bendrojo ugdymo
pakopos mokinys, asmeniškai prisijungus prie sistemos, galėtų susiformuoti savo CV (duomenų šaltinis:
Mokinių registras, mokinių pasiekimų modulis).
Rekomenduojama Švietimo ir mokslo institucijų registre kaupti visų mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo
programas, veiklos išorinio vertinimo rezultatus. Turima informacija, (a)mokyklų įvertinimai - ne agreguoti
duomenys, (b)mokinių pasiekimai - agreguoti pasiekimų duomenys mokyklos lygiu, (c)šalies mokinių
pasiekimai – agreguoti pasiekimų duomenys šalies mastu leis palyginti koks yra mokinių pasiekimų lygio
skirtumas tokį patį įvertinimą gavusiose mokyklose ir koks yra skirtumas lyginant su šalies mokinių
pasiekimais.
Rekomenduojama pagal pateiktas rekomendacijas atnaujinti ŠVIS naudotojo aplinką pašalinant
nereikalingą informaciją, patikslinant neaiškias vietas, sumažinant nereikalingų veiksmų skaičių, patalpinti
nuorodas ir paaiškinimus kur ir kaip rasti informaciją, kokius veiksmus atlikti norint susiformuoti rodiklį,
koks turi būti veiksmų eiliškumas.
Rekomenduojama sukurti mobilią aplikaciją ŠVIS duomenims pateikti (vieša aplinka) ir Mokinio pasiekimų
duomenims pateikti (mokinio aplinka). Aplikacija gali būti atskira informacinė sistema arba integruota su
kitomis švietimo sistemomis, pavyzdžiui su AIKOS. Vieša aplinka. Viešojoje mobilios aplikacijos dalyje
rekomenduojama atvaizduoti tik projektu siūlomus palikti strateginius ir taktinius rodiklius. Mokinio
aplinka. Rekomenduojama mokinio prisijungimą prie Mokinio aplinkos leisti vykdyti prisijungiant per
elektroninę bankininkystę (mokinio arba tėvų), turint mobilų parašą arba suteikiant unikalų prisijungimą.
Siūloma mokinio aplinkoje pateikti mokinio CV, atspindintį jo išsilavinimą, kitas įgytas kompetencijas ir
vykdytas veiklas, atspindinčias kiekvienus ugdymo metus. Taip pat pateikti mokinio paskutinių metų
pasiekimų rezultatus kartu pateikiant ir šalies atitinkamo dalyko pasiekimo vidurkį.
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Priedas 1. 42 valstybinių (strateginių) stebėsenos rodiklių integralumo ir naudojimo efektyvumo vertinimas, rekomendacijos dėl rodiklių aprašų informacijos atnaujinimo
Valstybės (strateginis)
rodiklis

Apibrėžimas, skaičiavimo metodas

Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

Vidutinis.

Apibrėžimas: Gyventojų skaičiaus padidėjimas / sumažėjimas n metais lyginant su n-1
metais (vienetais).

1. Gyventojų skaičiaus
pokytis (vnt.)

Gyventojų skaičiaus padidėjimas / sumažėjimas n metais lyginant su n-1 metais
(vienetais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dydžio
pokyčius, darančius įtaką švietimo finansavimo poreikio dydžiui ir paskirstymui.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: iš gyventojų, priklausančių būdingai amžiaus grupei,
skaičiaus einamųjų metų ataskaitinę dieną atimamas gyventojų, priklausančių tai
pačiai amžiaus grupei, skaičius praėjusių metų ataskaitinę dieną.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dydžio pokyčius, darančius
įtaką švietimo finansavimo poreikio dydžiui ir paskirstymui.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Iš gyventojų, priklausančių būdingai amžiaus grupei, skaičiaus
einamųjų metų ataskaitinę dieną atimamas gyventojų, priklausančių tai pačiai
amžiaus grupei, skaičius praėjusių metų ataskaitinę dieną.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
Duomenys pasiekiami: „Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc.
statistika→gyventojai→gyventojų skaičius ir sudėtis→ nuolatinių gyventojų sk. metų
pradžioje“.
Rodiklio grupė: Demografiniai pokyčiai.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0, 0-6 m.
ISCED 1, 7 - 10 m.
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.

2. Niekur nedirbančių ir
nesimokančių darbingo
amžiaus asmenų dalis (%)

Niekur nedirbančių ir nesimokančių darbingo amžiaus asmenų dalis n metais
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aprėptį.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama nedirbančių ir niekur
nesimokančių 15 – 74 m. amžiaus asmenų, kurie aktyviai ieško darbo (per
paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti
dirbti, skaičių padalinus iš visų užimtų gyventojų ir bedarbių skaičiaus.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M3030901: Darbo
jėga, užimtumas ir nedarbas. Požymiai: amžius (15-74), gyvenamoji vietovė
(miestas ir kaimas), lytis (vyrai ir moterys), metai.

Apibrėžimas: Niekur nedirbančių ir nesimokančių darbingo amžiaus asmenų dalis n
metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aprėptį.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama nedirbančių ir
niekur nesimokančių 15 – 74 m. amžiaus asmenų, kurie aktyviai ieško darbo (per
paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti
dirbti, skaičių padalinus iš visų užimtų gyventojų ir bedarbių skaičiaus.
Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas.
Požymiai: amžius (15-74), gyvenamoji vietovė (miestas ir kaimas), lytis (vyrai ir
moterys), metai.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→Gyventojų užimtumas ir
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nedarbas→Nedarbo lygis“
Rodiklio grupė: Darbo rinka.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis): Neskaidoma.
Gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama būdingai amžiaus grupei
(skaičiuojama imtinai) priklausančių gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo
ribos, einamųjų kalendorinių metų skaičių padalinus iš viso gyventojų,
priklausančių tai pačiai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), einamųjų
kalendorinių metų skaičiaus. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris
lygmenis: ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7,
ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M3080303:
Skurdo rizikos lygis. Požymiai: amžius.
4. Gyventojų, kurie
gyvena žemiau skurdo
ribos, dalis (%)

Apibrėžimas: Gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, dalis n metais
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama būdingai amžiaus grupei
(skaičiuojama imtinai) priklausančių gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos,
einamųjų kalendorinių metų skaičių padalinus iš viso gyventojų, priklausančių tai
pačiai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), einamųjų kalendorinių metų skaičiaus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama būdingai
amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai) priklausančių gyventojų, kurie gyvena žemiau
skurdo ribos, einamųjų kalendorinių metų skaičių padalinus iš viso gyventojų,
priklausančių tai pačiai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), einamųjų kalendorinių
metų skaičiaus.
Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: Skurdo rizikos lygis. Požymiai: amžius.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
Duomenys yra gaunami užklausos būdu iš Lietuvos statistikos departamento.
Rodiklio grupė: Socialinis pažeidžiamumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0, 0-6 m.
ISCED 1, 7 - 10 m.
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.

5. Asmenų, įtariamų
(kaltinamų) padarius
nusikalstamas veikas,
dalis (%)

Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, dalis n metais
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama būdingai amžiaus
grupei (skaičiuojama imtinai) priklausančių gyventojų, įtariamų (kaltinamų)
padarius nusikalstamas veikas, einamųjų kalendorinių metų skaičių padalinus iš
gyventojų, priklausančių tai pačiai būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama

Apibrėžimas: Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, dalis n
metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama būdingai

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis

Apibrėžimas, skaičiavimo metodas
imtinai), einamųjų kalendorinių metų skaičiaus. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2,
ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M3170105:
Asmenys įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas veikas. Požymiai:
nusikalstamos veikos rūšis, amžius, lytis.
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Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai) priklausančių gyventojų, įtariamų (kaltinamų)
padarius nusikalstamas veikas, einamųjų kalendorinių metų skaičių padalinus iš
gyventojų, priklausančių tai pačiai būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai),
einamųjų kalendorinių metų skaičiaus.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
„Informacija randama šiuo keliu: www.Ird.lt -→ nusikalstamų veikų žinybinis
registras→ ataskaitos→ nusikalstamumo ir ikiteisminių tyrimų statistika“
Siūlome informaciją imti iš pirminio duomenų šaltinio šiuo keliu:
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir socialinė statistika -> Nusikalstamumas ir
baudžiamoji teisė -> Nusikalstamumas -> Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius
nusikalstamas veikas -> Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas
veikas, skaičius“
Rodiklio grupė: Socialinis pažeidžiamumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.

Savižudybių skaičius 100 000 gyventojų n metais (vienetais). Rodiklis
signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos ypatumus. Rodiklio
(vertinimo kriterijaus) reikšmė skaičiuojama vienetais. Ji gaunama būdingo
amžiaus nusižudžiusių asmenų skaičių padalinus iš to paties būdingo amžiaus
asmenų skaičiaus padalinto iš 100 000. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3,
ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
6. Savižudybių skaičius
100 000 gyventojų (vnt.)

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M3010608:
Mirusieji. Požymiai: amžius, lytis, Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos
problemų klasifikacija (X60X84 Tyčiniai susižalojimai (savižudybė)).

Apibrėžimas: Savižudybių skaičius 100 000 gyventojų n metais (vienetais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė skaičiuojama vienetais.
Ji gaunama būdingo amžiaus nusižudžiusių asmenų skaičių padalinus iš to paties
būdingo amžiaus asmenų skaičiaus padalinto iš 100 000.
Duomenų šaltinis: Higienos institutas, Duomenys vedami per formas.
Patiksliname, kad pažymėtus duomenis Higienos institutas pateikia oficialiu raštu.
Rodiklio grupė: Socialinis pažeidžiamumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis
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Rodiklio
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Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

Aukštas.

ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.
Bendras vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui n metais (litais). Rodiklis
signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos ypatumus. Rodiklio
(vertinimo kriterijaus) reikšmė skaičiuojama litais. Ji gaunama tiesiogiai pagal
duomenų šaltinio duomenis pagal Lietuvos statistikos departamento nustatytą
metodiką. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis
ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
8. Bendras vidaus
produktas, tenkantis
vienam gyventojui (litai)

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio M2010102:
Bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui.

Apibrėžimas: Bendras vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui n metais (litais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: eurai.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė skaičiuojama litais.
Rodiklis gaunamas tiesiogiai pagal duomenų šaltinio duomenis pagal Lietuvos
statistikos departamento nustatytą metodiką. Gaunama tiesiogiai iš duomenų
šaltinio: Bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam gyventojui.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas
„Rodiklių duomenų bazė: Ūkis ir finansai→ nacionalinės
sąskaitos(ESS2010)→bendras vidaus produktas→BVP to meto kainomis →BVP→BVP
vienam gyventojui to meto kainomis“.
Rodiklio grupė: Ekonominė šalies būklė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis): Neskaidoma.

Besimokančiųjų pasiskirstymas pagal lytį n metais (procentais). Rodiklis
signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių demografines
charakteristikas. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis
ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

10. Besimokančiųjų
pasiskirstymas pagal lytį
(%)

Skaičiavimo metodas: moteriškosios lyties asmenų, besimokančių tam tikrame
ISCED lygmenyje, ataskaitinę dieną skaičius padalintas iš asmenų, besimokančių
tame pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną, skaičiaus

Apibrėžimas: Besimokančiųjų pasiskirstymas pagal lytį n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių demografines
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Moteriškosios lyties asmenų, besimokančių tam tikrame ISCED
lygmenyje, ataskaitinę dieną skaičius padalintas iš asmenų, besimokančių tame
pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Demografinės charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis
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Aukštas.

Aukštas.

Aukštas.

Vidutinis.

ISCED 7;
ISCED 8.
Besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis n metais
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis
ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.

11. Besimokančiųjų,
turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, dalis
(%)

Skaičiavimo metodas: besimokančių tam tikrame ISCED lygmenyje asmenų,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ataskaitinę dieną, skaičius padalintas iš
visų asmenų, kurie mokosi tame pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną,
skaičiaus.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis n metais
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Besimokančių tam tikrame ISCED lygmenyje asmenų, turincių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ataskaitinę dieną, skaičius padalintas iš visų asmenų,
kurie mokosi tame pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Dalyvavimas švietime.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Besimokančiųjų, kurie gauna finansinę ir kitokią paramą, dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
13. Besimokančiųjų, kurie
gauna finansinę ir kitokią
paramą, dalis (%)

Skaičiavimo metodas: besimokančiųjų tam tikrame ISCED lygmenyje, kurie gavo
finansinę ir kitokią paramą , einamųjų mokslo metų eigoje, skaičius padalintas iš
visų asmenų, besimokančiųjų tame pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną,
skaičiaus.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų, kurie gauna finansinę ir kitokią paramą,
dalis(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Besimokančiųjų tam tikrame ISCED lygmenyje, kurie gavo
finansinę ir kitokią paramą, einamųjų mokslo metų eigoje, skaičius padalintas iš visų
asmenų, besimokančiųjų tame pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Gaunantys finansinę ir kitokią paramą – Tai besimokantieji ISCED 0-4 lygmenyse ir
turintys požymį „Socialiai remiamas“ arba „Nemokamai maitinamas“ ir
besimokantieji ISCED 6-8 lygmenyse, gaunantys socialinę stipendiją, našlaičio
stipendiją, finansinę pagalbą neįgaliajam, vienkartinę socialinę stipendiją, užsienio
lietuvio socialinę išmoką, paramą prie stipendijos.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Socialinės – ekonominės gyvenimo sąlygos.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis
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Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Vidutinis pedagoginio personalo amžius gyventojais n metais (metais). Rodiklis
signalizuoja apie švietimo sistemos pajėgumus ir pedagoginių darbuotojų
demografines charakteristikas. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris
lygmenis: ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7,
ISCED8.
Skaičiavimo metodas: visų pedagogų, mokančių pagal tam tikro ISCED lygmens
programas ir dirbančių pagrindinėje darbovietėje, amžiaus metais suma
padalinama iš pedagogų, mokančių pagal to paties ISCED lygmens programas,
dirbančių pagrindinėje darbovietėje ataskaitinę dieną, skaičiaus.

Apibrėžimas: Vidutinis pedagoginio personalo amžius gyventojais n metais (metais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos pajėgumus ir pedagoginių darbuotojų
demografines charakteristikas.
Matavimo vienetai: metai.
Skaičiavimo metodas: Visų pedagogų, mokančių pagal tam tikro ISCED lygmens
programas ir dirbančių pagrindinėje darbovietėje, amžiaus metais suma padalinama
iš pedagogų, mokančių pagal to paties ISCED lygmens programas, dirbančių
pagrindinėje darbovietėje ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Jei asmuo dirba keliuose ISCED lygmenyse, jis skaičiuojamas prie kiekvieno ISCED
lygmens.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.

14. Vidutinis pedagoginio
personalo amžius (metai)

Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo demografinės charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

15. Pedagoginio
personalo pasiskirstymas
pagal lytį (%)

Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal lytį (procentais). Rodiklis
signalizuoja apie pedagoginių darbuotojų demografines charakteristikas.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),

Apibrėžimas: Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal lytį (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie pedagoginių darbuotojų demografines charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Moteriškos lyties pedagogų, mokančių pagal tam tikro ISCED

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis

Apibrėžimas, skaičiavimo metodas
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: moteriškos lyties pedagogų, mokančių pagal tam tikro
ISCED lygmens programas ir dirbančių pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų
ataskaitinę dieną skaičius, padalintas iš pedagogų, dirbančių pagal to paties
ISCED lygmens programas, pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę
dieną, skaičiaus.
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lygmens programas ir dirbančių pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų
ataskaitinę dieną skaičius, padalintas iš pedagogų, dirbančių pagal to paties ISCED
lygmens programas, pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną,
skaičiaus.
Jei asmuo dirba keliuose ISCED lygmenyse, jis skaičiuojamas prie kiekvieno ISCED
lygmens.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo demografinės charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

Aukštos kvalifikacijos pedagoginio personalo dalis (procentais). Rodiklis
signalizuoja apie švietimo sistemos pajėgumus ir pedagoginių darbuotojų
demografines charakteristikas. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris
lygmenis: ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7,
ISCED8.

16. Aukštos kvalifikacijos
pedagoginio personalo
dalis (%)

Skaičiavimo metodas: aukščiausios kvalifikacijos pedagoginių darbuotojų,
mokančių pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir dirbančių pagrindinėje
darbovietėje einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičius padalintas iš visų
pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal to paties ISCED lygmens programas,
pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Aukščiausios kvalifikacijos pedagoginiai darbuotojai – tai dėstantys ISCED 0-4
lygmenyse pedagogai, ataskaitinę dieną turintys metodininkų ir/arba ekspertų
kvalifikacinius laipsnius ir dėstantys ISCED 5-6 lygmenyse profesoriai.

Apibrėžimas: Aukštos kvalifikacijos pedagoginio personalo dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos pajėgumus ir pedagoginių darbuotojų
demografines charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Aukščiausios kvalifikacijos pedagoginių darbuotojų, mokančių
pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir dirbančių pagrindinėje darbovietėje
einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičius padalintas iš visų pedagoginių darbuotojų,
dirbančių pagal to paties ISCED lygmens programas, pagrindinėje darbovietėje,
einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Jei asmuo dirba keliuose ISCED lygmenyse, jis skaičiuojamas prie kiekvieno ISCED
lygmens.
Aukščiausios kvalifikacijos pedagoginiai darbuotojai – tai dėstantys ISCED 0-4
lygmenyse pedagogai, ataskaitinę dieną turintys metodininkų ir/arba ekspertų
kvalifikacinius laipsnius ir dėstantys ISCED 6-8 lygmenyse profesoriai.
Jei asmuo dirba keliuose ISCED lygmenyse, jis skaičiuojamas prie kiekvieno ISCED
lygmens.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo kvalifikacijos.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis

Apibrėžimas, skaičiavimo metodas
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Vidutinis.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

17. Pedagoginio
personalo, kuris dalyvavo
tarptautinėse mainų
programose per
praėjusius 5 metus, dalis
(%)

Pedagoginio personalo, kuris dalyvavo tarptautinėse mainų programose per
praėjusius 5 metus, dalis (procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo
sistemos ypatumus. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama
pedagoginio personalo, per praėjusius 5 metus, dirbusio pagal tam tikro ISCED
lygmens programas ir dalyvavusio tarptautinėse mainų programose, skaičių
padalinus iš pedagoginio personalo, per praėjusius 5 metus, dirbusio pagal to
paties ISCED lygmens programas, skaičiaus vidurkio. Skaičiuojami ISCED lygiai:
ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis
ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiai iš duomenų šaltinio.

Apibrėžimas: Pedagoginio personalo (asmenų), kuris dalyvavo tarptautinėse mainų
programose per praėjusius 5 metus, dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama pedagoginio
personalo (asmenų), per praėjusius 5 metus, dirbusio pagal tam tikro ISCED lygmens
programas ir dalyvavusio tarptautinėse mainų programose, skaičių padalinus iš
pedagoginio personalo (asmenų), per praėjusius 5 metus, dirbusio pagal to paties
ISCED lygmens programas, skaičiaus vidurkio.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo kvalifikacijos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

18. Vienam pedagogo
etatiniam vienetui
tenkančių besimokančiųjų
skaičius (vnt.)

Vienam pedagogo etatiniam vienetui tenkančių besimokančiųjų skaičius
(vienetais). Rodiklis įvertina švietimo sistemos kokybę ir pajėgumus. Skaičiuojami
ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.;
ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2,
ISCED3, ISCED4.
Skaičiavimo metodas: asmenų, besimokančių pagal tam tikro ISCED lygmens

Apibrėžimas: Vienam pedagogo etatiniam vienetui tenkančių besimokančiųjų skaičius
(vienetais).
Rodiklis indikuoja švietimo sistemos kokybę ir pajėgumus.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, besimokančių pagal tam tikro ISCED lygmens
programas, einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičių padalinus iš pedagogų,
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programas, einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičių padalinus iš pedagogų,
dirbančių pagal to paties ISCED lygmens programas (ir pagrindinėse ir
nepagrindinėse darbovietėse), etatinių vienetų skaičiaus einamųjų kalendorinių
metų ataskaitinę dieną.

Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Aukštas.

dirbančių pagal to paties ISCED lygmens programas (ir pagrindinėse ir
nepagrindinėse darbovietėse), etatinių vienetų skaičiaus einamųjų kalendorinių
metų ataskaitinę dieną, jei pedagogo etatinių vienetų skaičiaus negalime priskirti
vienam konkrečiam ISCED lygmeniui, tai jie paskirstomi proporcingai asmenų
besimokančių atitinkamame ISCED lygmenyje skaičiui.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo darbo sąlygos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal amžių (procentais). Rodiklis
signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių demografines charakteristikas.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

20. Švietimo įstaigų
vadovų pasiskirstymas
pagal amžių (vnt.)

Skaičiavimo metodas: mokymo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, einamųjų metų ataskaitinę dieną, vadovų, dirbančių
pagrindinėje darbovietėje, amžių sumą padalinus iš švietimo įstaigų, kuriose
mokoma pagal to paties ISCED lygmens programas, viso einamųjų metų
ataskaitinę dieną vadovų skaičiaus. Jei vadovas dirba švietimo įstaigoje, kurioje
mokoma pagal kelių skirtingų ISCED lygių programas, vadovas skaičiuojamas
kiekvienam ISCED lygiui atskirai (vadovas įskaičiuojamas kelis kartus).

Apibrėžimas: Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal amžių (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių demografines charakteristikas.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Mokymo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, einamųjų metų ataskaitinę dieną, vadovų, dirbančių
pagrindinėje darbovietėje, amžių sumą padalinus iš švietimo įstaigų, kuriose
mokoma pagal to paties ISCED lygmens programas, viso einamųjų metų ataskaitinę
dieną vadovų skaičiaus.
Jei vadovas dirba švietimo įstaigoje, kurioje mokoma pagal kelių skirtingų ISCED lygių
programas, vadovas skaičiuojamas kiekvienam ISCED lygiui atskirai (vadovas
įskaičiuojamas kelis kartus).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Švietimo įstaigų vadovų charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
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Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Aukštas.

Aukštas.

Vidutinis.

ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal lytį (procentais). Rodiklis
signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių demografines charakteristikas.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

21. Švietimo įstaigų
vadovų pasiskirstymas
pagal lytį (%)

Skaičiavimo metodas: švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam tikro ISCED
lygio programas, vadovų moterų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, einamųjų
metų ataskaitinę dieną skaičių padalinus iš švietimo įstaigų, kuriose mokoma
pagal to paties ISCED lygio programas, bendro vadovų, dirbančių pagrindinėje
darbovietėje, skaičiaus ataskaitinę dieną. Jei vadovas dirba švietimo įstaigoje,
kurioje mokoma pagal kelių skirtingų ISCED lygių programas, vadovas
skaičiuojamas kiekvienam ISCED lygiui atskirai (vadovas įskaičiuojamas kelis
kartus).

Apibrėžimas: Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal lytį (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių demografines charakteristikas.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam tikro ISCED lygio
programas, vadovų moterų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų
ataskaitinę dieną skaičių padalinus iš švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to
paties ISCED lygio programas, bendro vadovų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje,
skaičiaus ataskaitinę dieną.
Jei vadovas dirba švietimo įstaigoje, kurioje mokoma pagal kelių skirtingų ISCED lygių
programas, vadovas skaičiuojamas kiekvienam ISCED lygiui atskirai (vadovas
įskaičiuojamas kelis kartus).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Švietimo įstaigų vadovų charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

22. Valstybės ir
savivaldybių biudžetų
išlaidos švietimui kaip BVP
dalis (%)

Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui kaip BVP dalis n metais
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo
sistemos išteklius. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis
ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M3110905:
Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui. Požymiai: švietimo paslauga
(Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui palyginti su BVP,%).

Apibrėžimas: Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui kaip BVP dalis n
metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo sistemos išteklius.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: Valstybės ir
savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui. Požymiai: švietimo paslauga (Valstybės ir
savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui palyginti su BVP,%).
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir gyventojų
išsilavinimas→švietimo finansai→valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui
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Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

palyginti su BVP“.

Rodiklio grupė: Finansavimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal programos lygius):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Vidutinės vienam besimokančiam tekusios lėšos n metais (tūkst. Lt). Rodiklis
signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo sistemos išteklius. Rodiklio
(vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama valstybės ir savivaldybių biudžetų
išlaidas, skirtas ugdymui pagal tam tikro ISCED lygmens programas, padalinus iš
asmenų besimokančių pagal tam tikro ISCED lygmens programas skaičiaus.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M3110906:
Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos vienam mokykloje besimokančiam
asmeniui. Požymiai: mokymo įstaigos tipas
23. Vidutinės vienam
besimokančiam tekusios
lėšos (1000 Lt)

Apibrėžimas: Vidutinės vienam besimokančiam tekusios lėšos n metais (tūkst. Lt).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo sistemos išteklius.
Matavimo vienetai: tūkst. EUR
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama valstybės ir
savivaldybių biudžetų išlaidas (stipendijas, paramą, lėšas matererialiniam ir
nematerialiniam turtui įsigyti, tyrimams, plėtrai), skirtas ugdymui pagal tam tikro
ISCED lygmens programas, padalinus iš asmenų besimokančių pagal tam tikro ISCED
lygmens programas skaičiaus.Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: Valstybės ir
savivaldybių biudžetų lėšos vienam mokykloje besimokančiam asmeniui. Požymiai:
mokymo įstaigos tipas.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir gyventojų
išsilavinimas→švietimo finansai→vienam besimokančiam asmeniui teko lėšų“.
Rodiklio grupė: Finansavimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal programos lygius):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
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ISCED 8.
Fizinių ir juridinių asmenų skiriamų lėšų švietimui dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo sistemos išteklius.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama fizinių ir juridinių asmenų
skiriamas lėšas, skirtas ugdymui pagal tam tikro ISCED lygmens programas,
padalinus iš valstybės, savivaldybių, fizinių ir juridinių asmenų bei namų ūkių lėšų
skirtų ugdymui pagal tam tikro ISCED lygmens programas. Skaičiuojami ISCED
lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.;
ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2,
ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M3110902:
Mokyklų lėšos ir pajamos. Požymiai: mokymo įstaigos tipas, finansavimo šaltinis.

Apibrėžimas: Fizinių ir juridinių asmenų skiriamų lėšų švietimui dalis n metais
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo sistemos išteklius.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama fizinių ir
juridinių asmenų skiriamas lėšas, skirtas ugdymui pagal tam tikro ISCED lygmens
programas, padalinus iš valstybės, savivaldybių, fizinių ir juridinių asmenų bei namų
ūkių lėšų skirtų ugdymui pagal tam tikro ISCED lygmens programas. Gaunama
tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
Mokyklų lėšos ir pajamos. Požymiai: mokymo įstaigos tipas, finansavimo šaltinis.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.

24. Fizinių ir juridinių
asmenų skiriamų lėšų
švietimui dalis (%)

„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir gyventojų
išsilavinimas→švietimo finansai→mokyklų lėšos ir pajamos“.
Rodiklio grupė: Finansavimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal programos lygius):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

25. Švietimo įstaigų, kurių
nė vienai pastato daliai
nereikia kapitalinio
remonto, dalis (%)

Švietimo įstaigų, kurių nė vienai pastato daliai nereikia kapitalinio remonto, dalis
n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos išteklius ir jų
būklę. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3.
Skaičiavimo metodas: švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, kurių pastatai priklauso I ir II grupei, skaičių padalinus iš visų
švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to paties ISCED lygmens programas,
skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED lygių programos, švietimo
įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.

Apibrėžimas: Švietimo įstaigų, kurių nė vienai pastato daliai nereikia kapitalinio
remonto, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos išteklius ir jų būklę.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, kurių pastatai priklauso I ir II grupei, skaičių padalinus iš visų
švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to paties ISCED lygmens programas,
skaičiaus.
Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED lygių programos, švietimo įstaiga
skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.
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Duomenų šaltinis: ŠVIS, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Materialinė bazė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
Švietimo įstaigų, turinčių standartus atitinkančias laboratorijas ir technikos
kabinetus, dalis n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo
sistemos išteklius ir jų būklę. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3, ISCED4.

26. Švietimo įstaigų,
turinčių standartus
atitinkančias laboratorijas
arba technikos kabinetus,
dalis (%)

Skaičiavimo metodas: švietimo įstaigų / aukštojo mokslo institucijų, kuriose
mokoma pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir turinčių standartus
atitinkančias laboratorijas / technikos kabinetus, skaičių padalinus iš visų
Švietimo įstaigų / aukštojo mokslo institucijų, kuriose mokoma pagal to paties
ISCED lygmens programas, skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED
lygių programos, švietimo įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.

Apibrėžimas: Švietimo įstaigų, turinčių standartus atitinkančias laboratorijas arba
technikos kabinetus, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos išteklius ir jų būklę.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam tikro ISCED
lygmens programas ir turinčių standartus atitinkančias laboratorijas / technikos
kabinetus, skaičių padalinus iš visų Švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to paties
ISCED lygmens programas, skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED
lygių programos, švietimo įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.
Duomenų šaltinis: Mokyklų per formas įvesti duomenys, Duomenys vedami per
formas.
Rodiklio grupė: Materialinė bazė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2;
ISCED 3.

Besimokančiųjų dalis amžiaus grupėje n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja
apie švietimo sistemos ypatumus, švietimo prieinamumą.

27. Besimokančiųjų dalis
amžiaus grupėje (%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8. Skaičiavimo metodas:
besimokančiųjų pagal tam tikro ISCED lygmens programas einamųjų metų
ataskaitinę dieną skaičių padalinus iš asmenų, priklausančių būdingai amžiaus
grupei (skaičiuojama imtinai), skaičiaus ataskaitinę dieną.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų dalis amžiaus grupėje n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus, švietimo prieinamumą.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Besimokančiųjų pagal tam tikro ISCED lygmens programas
einamųjų metų ataskaitinę dieną skaičių padalinus iš asmenų, priklausančių būdingai
amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), skaičiaus ataskaitinę dieną.
Duomenų šaltinis: ŠVIS, Statistikos departamentas.
Rodiklio grupė: Materialinė bazė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
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Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Aukštas.

Vidutinis.

Vidutinis.

Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0, 0-6 m.
ISCED 1, 7 - 10 m.
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.
Integruotai besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis n
metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių
charakteristikas.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.
28. Integruotai
besimokančiųjų, turinčių
specialiųjų ugdymosi
poreikių, dalis (%)

Skaičiavimo metodas: asmenų, integruotai mokomų (t.y. mokomų ne specialiose
klasėse) pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, skaičių einamųjų metų ataskaitinę dieną padalinus iš
besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas skaičiaus einamųjų
kalendorinių metų ataskaitinę dieną.

Apibrėžimas: Integruotai besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, integruotai mokomų (t.y. mokomų ne specialiose
klasėse/grupėse) pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, skaičių einamųjų metų ataskaitinę dieną padalinus iš
besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas skaičiaus einamųjų
kalendorinių metų ataskaitinę dieną.
Duomenų šaltinis: ŠVIS
Rodiklio grupė: Dalyvavimas švietime.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.

Besimokančiųjų fizinius ir technologinius mokslus dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus, švietimo sistemos
pasirinkimus. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
29. Besimokančiųjų
fizinius ir technologinius
mokslus dalis (%)

Skaičiavimo metodas: asmenų, pagal tam tikro ISCED lygmens programas
besimokančiųjų fizinius ir technologinius mokslus skaičių einamųjų metų
ataskaitinę dieną padalinus iš besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens
programas skaičiaus einamųjų metų ataskaitinę dieną.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų fizinius ir technologinius mokslus dalis n metais
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus, švietimo sistemos
pasirinkimus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, pagal tam tikro ISCED lygmens programas
besimokančiųjų fizinius ir technologinius mokslus skaičių einamųjų metų ataskaitinę
dieną. padalinus iš besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas
skaičiaus einamųjų metų ataskaitinę dieną.
Matematika, Informatika, Fiziniai, Technologijų, Inžinerijos mokslų studijų krypčių
grupės; Technologijų mokslų sritis; Matematikos, Fizikos, Chemijos, Biochemijos,
Informatikos, Biofizikos mokslo kryptys; Fizinių mokslų, Matematikos ir statistikos,
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Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Informacijos ir ryšio technologijų, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sritys.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Dalyvavimas švietime.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Besimokančiųjų, kurie išvyko mokytis / studijuoti pagal tarptautines mainų
programas, dalis n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo
sistemos ypatumus, besimokančiųjų charakteristikas, mobilumo situaciją
švietimo sistemoje. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6,
ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: besimokančiųjų pagal tam tikro ISCED lygmens
programas, kurie išvyko mokytis pagal tarptautines mainų programas, einamųjų
kalendorinių metų eigoje skaičių padalinus iš besimokančiųjų einamųjų metų
ataskaitinę dieną pagal to paties ISCED lygmens programas skaičiaus.
32. Besimokančiųjų, kurie
išvyko mokytis / studijuoti
pagal tarptautines mainų
programas, dalis (%)

Apibrėžimas: Besimokančiųjų, kurie išvyko mokytis / studijuoti pagal tarptautines
mainų programas, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus, besimokančiųjų
charakteristikas, mobilumo situaciją švietimo sistemoje.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Besimokančiųjų pagal tam tikro ISCED lygmens programas,
kurie išvyko mokytis pagal tarptautines mainų programas, einamųjų kalendorinių
metų eigoje skaičių padalinus iš besimokančiųjų einamųjų metų ataskaitinę dieną
pagal to paties ISCED lygmens programas skaičiaus.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Tarptautinis mobilumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

33. Atvykstančių mokytis /
studijuoti pagal
tarptautines mainų
programas, dalis (%)

Atvykstančių mokytis / studijuoti pagal tarptautines mainų programas, dalis n
metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus,
besimokančiųjų charakteristikas, mobilumo situaciją švietimo sistemoje.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: pagal tam tikro ISCED lygmens programas, kurie einamųjų
mokslo metų eigoje atvyko mokytis pagal tarptautines mainų programas,
padalinus iš besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas einamųjų

Apibrėžimas: Atvykstančių mokytis / studijuoti pagal tarptautines mainų programas,
dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus, besimokančiųjų
charakteristikas, mobilumo situaciją švietimo sistemoje.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Pagal tam tikro ISCED lygmens programas, kurie einamųjų
mokslo metų eigoje atvyko mokytis pagal tarptautines mainų programas, padalinus
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Valstybės (strateginis)
rodiklis

125

Apibrėžimas, skaičiavimo metodas
metų skaičiaus ataskaitinę dieną.

Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Vidutinis.

Aukštas.

iš besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas einamųjų metų skaičiaus
ataskaitinę dieną.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Tarptautinis mobilumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Besimokančiųjų Lietuvoje kitų šalių piliečių skaičius n metais (vienetais). Rodiklis
signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus. Skaičiuojami ISCED
lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.;
ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2,
ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: pagal tam tikro ISCED lygmens programas besimokančių
Lietuvoje einamųjų metų ataskaitinę dieną užsienio šalių piliečių skaičius.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų Lietuvoje kitų šalių piliečių skaičius n metais (vienetais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Pagal tam tikro ISCED lygmens programas besimokančių
Lietuvoje einamųjų metų ataskaitinę dieną užsienio šalių piliečių skaičius.
Asmenys skaičiuojami pagal pilietybę. Jei prie asmens nėra nurodyta pilietybės,
asmuo laikomas turintis Lietuvos pilietybę.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.

34. Besimokančiųjų
Lietuvoje kitų šalių piliečių
skaičius (vnt.)

Rodiklio grupė: Tarptautinis mobilumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

35. Pedagogų kontaktinių
valandų dalis lyginant su
visu pedagogų darbo laiku

Pedagogų kontaktinių valandų dalis lyginant su visu pedagogų darbo laiku n
metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
ypatumus. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.

Apibrėžimas: Pedagogų kontaktinių valandų dalis lyginant su visu pedagogų darbo
laiku n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
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Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Skaičiavimo metodas: pedagogų (pagrindinėje darbovietėje), kurie einamųjų
metų ataskaitinę dieną moko pagal tam tikro ISCED lygmens programas,
kontaktinių valandų skaičių padalinus iš pedagogų (pagrindinėje darbovietėje),
kurie moko pagal to paties ISCED lygmens programas, visų darbo valandų
(kontaktinės atitinkamo ISCED lygmens valandos ir nekontaktinės valandos)
skaičiaus. Jei pedagogas turi kontaktinių valandų skirtinguose ISCED lygmenyse,
skaičiuojant visą darbo laiką kiekvienam ISCED lygmeniui imamos tik to ISCED
lygmens kontaktinės valandos ir proporcinga dalis nekontaktinių valandų.

Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Pedagogų (pagrindinėje darbovietėje), kurie einamųjų metų
ataskaitinę dieną moko pagal tam tikro ISCED lygmens programas, kontaktinių
valandų skaičių padalinus iš pedagogų (pagrindinėje darbovietėje), kurie moko pagal
to paties ISCED lygmens programas, visų darbo valandų (kontaktinės atitinkamo
ISCED lygmens valandos ir nekontaktinės valandos) skaičiaus.
Jei pedagogas turi kontaktinių valandų skirtinguose ISCED lygmenyse, skaičiuojant
visą darbo laiką kiekvienam ISCED lygmeniui imamos tik to ISCED lygmens
kontaktinės valandos ir proporcinga dalis nekontaktinių valandų.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Efektyvus laiko panaudojimas.

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
Pedagogų ir administracinio bei kito personalo santykis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus. Skaičiuojami
ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.;
ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2,
ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

36. Pedagogų ir
administracinio bei kito
personalo santykis (%)

Skaičiavimo metodas: pedagogų, dirbančių pagal tam tikro ISCED lygio
programas, etatinių vienetų skaičių padalinti iš proporcingos administracinio bei
kito personalo etatų skaičiaus (visi neturintys kontaktinių valandų pedagogų
registre įrašyti pedagoginiai darbuotojai ir pagalbinio personalo sk.) atitinkamo
ISCED lygmens programas vykdančiose švietimo įstaigose. Kai švietimo įstaigoje
vykdomos kelios skirtingų ISCED lygmenų programos, administracinio ir kito
personalo etatų skaičius kiekvienam ISCED lygmeniui paskaičiuojamas
proporcingai pagal tai, kiek atitinkamo lygmens mokinių mokosi švietimo
įstaigoje ataskaitinę dieną.

Apibrėžimas: Pedagogų ir administracinio bei kito personalo santykis n metais
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Pedagogų, dirbančių pagal tam tikro ISCED lygio programas,
etatinių vienetų skaičių padalinti iš proporcingos administracinio bei kito personalo
etatų skaičiaus (visi neturintys kontaktinių valandų pedagogų registre įrašyti
pedagoginiai darbuotojai ir pagalbinio personalo sk.) atitinkamo ISCED lygmens
programas vykdančiose švietimo įstaigose.
Kai švietimo įstaigoje vykdomos kelios skirtingų ISCED lygmenų programos,
administracinio ir kito personalo etatų skaičius kiekvienam ISCED lygmeniui
paskaičiuojamas proporcingai pagal tai, kiek atitinkamo lygmens mokinių mokosi
švietimo įstaigoje ataskaitinę dieną.
Duomenų šaltinis: ŠVIS
Rodiklio grupė: Efektyvus laiko panaudojimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
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Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Žemas.

Aukštas.

Aukštas.

ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Mokymo įstaigų, sistemingai taikančių kokybės valdymo sistemas, dalis n metais
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinių švietimo įstaigų ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama formalaus švietimo įstaigų
vykdančių tam tikro ISCED lygmens programas / neformalaus švietimo įstaigų,
kurios sistemingai taiko kokybės valdymo sistemas, skaičių padalinus iš visų
formalaus švietimo įstaigų vykdančių to paties ISCED lygmens programas /
neformalaus švietimo įstaigų, skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių
ISCED lygių programos, švietimo įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui
atskirai. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
37. Švietimo įstaigų,
sistemingai taikančių
kokybės valdymo
sistemas, dalis (%)

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.

Apibrėžimas: Mokymo įstaigų, sistemingai taikančių kokybės valdymo sistemas, dalis
n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinių švietimo įstaigų ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama formalaus
švietimo įstaigų vykdančių tam tikro ISCED lygmens programas / neformalaus
švietimo įstaigų, kurios sistemingai taiko kokybės valdymo sistemas, skaičių
padalinus iš visų formalaus švietimo įstaigų vykdančių to paties ISCED lygmens
programas / neformalaus švietimo įstaigų, skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje vykdomos
kelių ISCED lygių programos, švietimo įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui
atskirai.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Vadybos kokybė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Vidutinis mokinių skaičius klasėje / grupėje n metais (vienetais). Rodiklis
signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.

38. Vidutinis mokinių
skaičius komplekte /
grupėje (vnt.)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis: ikimokyklinis
ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.; priešmokyklinis ugdymas),
ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.
Skaičiavimo metodas: asmenų, besimokančių tam tikrame ISCED lygmenyje,
skaičių einamųjų metų ataskaitinę dieną padalinus iš grupių, kuriose mokoma
pagal tą patį ISCED lygmenį, skaičiaus einamųjų metų ataskaitinę dieną. Jei
grupėje/klasėje mokosi kelių ISCED lygmenų mokiniai, ji skaičiuojama kiekvienam
ISCED lygmeniui atskirai.

Apibrėžimas: Vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte / grupėje n metais
(vienetais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, besimokančių tam tikrame ISCED lygmenyje, skaičių
einamųjų metų ataskaitinę dieną padalinus iš klasės komplektų/grupių, kuriose
mokoma pagal tą patį ISCED lygmenį, skaičiaus einamųjų metų ataskaitinę dieną. Jei
klasės komplekte/grupėje mokosi kelių ISCED lygmenų mokiniai, ji skaičiuojama
kiekvienam ISCED lygmeniui atskirai.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
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Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Rodiklio grupė: Švietimo įstaigų tinklo efektyvumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4.
Labai gerai / teigiamai įvertintų mokyklų / studijų institucijų dalis n metais
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinių švietimo įstaigų ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama labai gerai / teigiamai įvertintų
švietimo įstaigų, vykdančių tam tikro ISCED lygmens programas, skaičių
padalinus iš visų švietimo įstaigų, vykdančių to paties ISCED lygmens programas,
skaičiaus. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
39. Labai gerai / teigiamai
įvertintų mokyklų / studijų
institucijų dalis (%)

Apibrėžimas: Labai gerai / teigiamai įvertintų mokyklų / studijų institucijų dalis n
metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinių švietimo įstaigų ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama labai gerai /
teigiamai įvertintų švietimo įstaigų, vykdančių tam tikro ISCED lygmens programas,
skaičių padalinus iš visų įvertintų švietimo įstaigų, vykdančių to paties ISCED lygmens
programas, skaičiaus.
Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED lygių programos, švietimo įstaiga
skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.
Duomenų šaltinis: NMVA, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Švietimo įstaigų tinklo efektyvumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.

40. Mokinių, OECD PISA
tyrime pasiekusių ne
žemesnį kaip 3 skaitymo
pasiekimų lygį, dalis (%)

Mokinių, Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos
(angl. OECD) Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (angl. Programme for
International Student Assessment, toliau –PISA) tyrime pasiekusių ne žemesnį
kaip 3 skaitymo pasiekimų lygį, dalis (procentais). Rodiklis signalizuoja apie
nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas. Rodiklio (vertinimo
kriterijaus) reikšmė gaunama priklausančių būdingai amžiaus grupei moksleivių,
kurių skaitymo gebėjimų rezultatai atitinka bent 3 OECD PISA tyrimo pasiekimų
lygmenį imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties amžiaus grupės moksleivių
skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA tyrime. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.

Apibrėžimas: Mokinių, Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi
organizacijos (angl. Organization for Economic and Social Cooperation and
Development, toliau - OECD) Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (angl.
Programme for International Student Assessment, toliau - PISA) tyrime pasiekusių ne
žemesnį kaip 3 skaitymo pasiekimų lygį, dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama priklausančių
būdingai amžiaus grupei moksleivių, kurių skaitymo gebėjimų rezultatai atitinka bent
3 OECD PISA tyrimo pasiekimų lygmenį imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties
amžiaus grupės moksleivių skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA tyrime. Gaunama
tiesiogiai iš duomenų šaltinio.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis
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Apibrėžimas, skaičiavimo metodas

Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Duomenų šaltinis: PISA tyrimas, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas 3 metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.

41. Mokinių, OECD PISA
tyrime pasiekusių ne
žemesnį kaip 3
matematikos pasiekimų
lygį, dalis (%)

Mokinių, OECD PISA tyrime pasiekusių ne žemesnį kaip 3 matematikos
pasiekimų lygį, dalis n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės
švietimo rinkos dalyvių charakteristikas. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama priklausančių būdingai amžiaus grupei moksleivių, kurių matematinio
raštingumo rezultatai atitinka bent 3 OECD PISA tyrimo pasiekimų lygmenį
imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties amžiaus moksleivių skaičiaus,
dalyvavusių OECD PISA tyrime. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.

Apibrėžimas: Mokinių, OECD PISA tyrime pasiekusių ne žemesnį kaip 3 matematikos
pasiekimų lygį, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama priklausančių
būdingai amžiaus grupei moksleivių, kurių matematinio raštingumo rezultatai
atitinka bent 3 OECD PISA tyrimo pasiekimų lygmenį imtinai, skaičių padalinus iš visų
to paties amžiaus moksleivių skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA tyrime. Gaunama
tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
Duomenų šaltinis: PISA tyrimas, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas 3 metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.

42. Mokinių, OECD PISA
tyrime pasiekusių ne
žemesnį kaip 3 gamtos
mokslų pasiekimų lygį,
dalis (%)

Mokinių, OECD PISA tyrime pasiekusių ne žemesnį kaip 3 gamtos mokslų
pasiekimų lygį, dalis (procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo
rinkos dalyvių charakteristikas. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama
tam tikro amžiaus moksleivių, kurių gamtos mokslų pasiekimų lygis atitinka bent
3 OECD PISA tyrimo lygi imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties amžiaus
moksleivių skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA tyrime. Skaičiuojami ISCED lygiai:
ISCED2.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.

Apibrėžimas: Mokinių, OECD PISA tyrime pasiekusių ne žemesnį kaip 3 gamtos
mokslų pasiekimų lygį, dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama tam tikro
amžiaus moksleivių, kurių gamtos mokslų pasiekimų lygis atitinka bent 3 OECD PISA
tyrimo lygi imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties amžiaus moksleivių skaičiaus,
dalyvavusių OECD PISA tyrime. Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
Duomenų šaltinis: PISA tyrimas, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas 3 metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
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Apibrėžimas, skaičiavimo metodas
16-74 metų amžiaus asmenų, kurie naudojasi kompiuteriu ir internetu, dalis n
metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
ypatumus. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M9020201: 16–74
m. amžiaus asmenys, kurie naudojosi kompiuteriu, internetu. Požymiai: amžius,
informacinės technologijos, dažnumas.

43. 16-74 metų amžiaus
asmenų, kurie naudojasi
kompiuteriu ir internetu,
dalis (%)

Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Aukštas.

Vidutinis.

Apibrėžimas: 16-74 metų amžiaus asmenų, kurie naudojasi kompiuteriu ir internetu,
dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
16–74 m. amžiaus asmenys, kurie naudojosi kompiuteriu, internetu. Požymiai:
amžius (visi 16-74 amžiaus asmenys), informacinės technologijos (naudojosi
internetu), dažnumas (per paskutinius 3 mėnesius).
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Mokslas ir technologijos→informacinės
technologijos→informacinės technologijos namų ūkiuose→asmenys, kurie naudojasi
informacinėmis technologijomis (naudojosi internetu per paskutinius 3 mėnesius).
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
Neskaidoma.

Išsilavinimą ir / ar kvalifikaciją įgijusių asmenų n metais dalis (nuo visų
besimokančiųjų) (procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo
rinkos dalyvių charakteristikas. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3,
ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: asmenų, įgijusių tam tikro ISCED lygmens išsilavinimą,
einamaisiais kalendoriniais metais skaičių padalinus iš visų asmenų,
besimokančiųjų tame pačiame ISCED lygmenyje, praėjusių metų ataskaitinę
dieną metų skaičiaus.
44. Išsilavinimą ir / ar
kvalifikaciją įgijusių
asmenų dalis (%)

Apibrėžimas: Išsilavinimą ir / ar kvalifikaciją įgijusių asmenų n metais dalis (nuo visų
besimokančiųjų) (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, įgijusių tam tikro ISCED lygmens išsilavinimą,
einamaisiais kalendoriniais metais skaičių padalinus iš visų asmenų, besimokančiųjų
tame pačiame ISCED lygmenyje, praėjusių metų ataskaitinę dieną metų skaičiaus.
Duomenų šaltinis: ŠVIS
Rodiklio grupė: Išsilavinimo / kvalifikacijos įgijimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis

Apibrėžimas, skaičiavimo metodas
20-24 ir 30-34 metų asmenų įgijusių išsilavinimą dalis (nuo visų to amžiaus
asmenų) n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo
rinkos ypatumus. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama asmenų,
priklausančių būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), įgijusių vidurinį
išsilavinimą / aukštąjį išsilavinimą, skaičių padalinus iš visų asmenų, priklausančių
tai pačiai būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), skaičiaus. Skaičiuojami
ISCED lygiai: ISCED3, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: M3110120:
Vidurinį ar aukštesnį išsilavinimą įgijusio jaunimo (20–24 metų) dalis. Požymiai:
gyvenamoji vietovė, lytis.

45. 20-24 ir 30-34 metų
asmenų įgijusių
išsilavinimą dalis (%)
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Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

Vidutinis.

Apibrėžimas: 20-24 ir 30-34 metų asmenų įgijusių išsilavinimą dalis (nuo visų to
amžiaus asmenų) n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama asmenų, priklausančių būdingai
amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), įgijusių vidurinį išsilavinimą / aukštąjį
išsilavinimą, skaičių padalinus iš visų asmenų, priklausančių tai pačiai būdingai
amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), skaičiaus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: Vidurinį ar aukštesnį
išsilavinimą įgijusio jaunimo dalis (20–24 metų).
Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dalis(30-34 m.). Požymiai: gyvenamoji vietovė,
lytis.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir gyventojų
išsilavinimas→20-24m. jaunimo, įgijusio vidutinį ar aukštesnį už vidutinį išsilavinimą
ir 30-34m. amžiaus gyventojų įgijusių aukštą išsilavinimą, dalis“.
Rodiklio grupė: Išsilavinimo / kvalifikacijos įgijimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 3, 20-24 m.;
ISCED 6, 30-34 m.;
ISCED 7, 30-34 m.;
ISCED 8, 30-34 m.

Asmenų, nutraukusių mokymąsi / studijas, dalis (nuo visų besimokančių) n
metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
ypatumus.
46. Asmenų, nutraukusių
mokymąsi / studijas, dalis
(%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8. Skaičiavimo
metodas: asmenų, ataskaitinių mokslo metų eigoje nutraukusių mokslus/studijas
tam tikrame ISCED lygmenyje skaičius, padalintas iš mokinių, besimokiusių
nurodytame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną.

Apibrėžimas: Asmenų, nutraukusių mokymąsi / studijas, dalis (nuo visų
besimokančių) n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, ataskaitinių mokslo metų eigoje nutraukusių
mokslus/studijas tam tikrame ISCED lygmenyje skaičius, padalintas iš mokinių,
besimokiusių nurodytame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną.
Asmenys, nutraukę studijas mokslo metu eigoje:
ISCED3 (vidurinis ugdymas) – jei sekančių mokslo metų ataskaitinę dieną nėra
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Apibrėžimas, skaičiavimo metodas

Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

ISCED3 lygmens (vidurinis ugdymas arba vidurinis profesinis mokymas) mokinių
sąrašuose (BU ar PM institucijoje) ir einamųjų mokslo metų eigoje nėra baigęs
mokslus (gavęs išsilavinimo arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą);
ISCED4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą) – jei sekančių mokslo metų
ataskaitinę dieną nėra ISCED4 lygmens mokinių sąrašuose ir einamųjų mokslo metų
eigoje nėra baigęs mokslus (įgijęs kvalifikaciją arba darbinę funkciją);
ISCED6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos) - jei sekančių mokslo metų
ataskaitinę dieną nėra ISCED6 lygmens studentų sąrašuose ir einamųjų mokslo metų
eigoje nėra baigęs mokslus (įgijęs bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį) ir yra
nutraukęs mokslus iki mokslo metų pabaigos datos (turi nutraukimo požymį, išskyrus
„mokyklos keitimas“ ar „studijų programos keitimas“);
ISCED7 (magistrantūros studijos) - jei sekančių mokslo metų ataskaitinę dieną nėra
ISCED6 lygmens studentų sąrašuose ir einamųjų mokslo metų eigoje nėra baigęs
mokslus (įgijęs magistro laipsnį) ir yra nutraukęs mokslus iki mokslo metų pabaigos
datos (turi nutraukimo požymį, išskyrus „studijų programos keitimas“);
ISCED8 (doktorantūra) - imam doktorantą (201n m. gruodžio 31 d.) ir žiūrim, ar jis iki
201n+1 m. gruodžio 31 d. turi Studijų nutraukimo požymį (bet jis nėra „mokyklos
keitimas“, „studijų programos keitimas“, „Negintas darbas“ ir „Darbo gynimas
atidėtas 12 mėn.“).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Išsilavinimo / kvalifikacijos įgijimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

47. Darbingo amžiaus
gyventojų pasiskirstymas
pagal aukščiausią įgytą
išsilavinimą (%)

Darbingo amžiaus gyventojų pasiskirstymas pagal aukščiausią įgytą išsilavinimą n
metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
ypatumus. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama darbingo amžiaus
(skaičiuojama imtinai) asmenų, turinčių tam tikro ISCED lygmens išsilavinimą,
kaip aukščiausią, skaičių padalinus iš darbingo amžiaus asmenų skaičiaus.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7,
ISCED8. Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3110116: 15 metų ir vyresni gyventojai. Požymiai: išsilavinimas, gyvenamoji
vietovė, lytis.

Apibrėžimas: Darbingo amžiaus gyventojų pasiskirstymas pagal aukščiausią įgytą
išsilavinimą n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama darbingo
amžiaus (skaičiuojama imtinai) asmenų, turinčių tam tikro ISCED lygmens
išsilavinimą, kaip aukščiausią, skaičių padalinus iš darbingo amžiaus asmenų
skaičiaus.
Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Apibrėžimas, skaičiavimo metodas

Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

15 metų ir vyresni gyventojai. Požymiai: išsilavinimas, gyvenamoji vietovė, lytis
Pastaba: skaičiuojama turinčių atitinkamą ISCED lygmens išsilavinimą dalis nuo visų
15 m. ir vyresnių gyventojų skaičiaus.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir gyventojų
išsilavinimas/nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje“.
Rodiklio grupė: Absolventai darbo rinkoje.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 6 + ISCED 7 + ISCED 8.
Absolventų, registruotų darbo biržoje (po metų nuo baigimo), dalis n metais
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7,
ISCED8.
Skaičiavimo metodas: asmenų, prieš metus, įgijusių išsilavinimą pagal tam tikro
ISCED lygio programas ir einamaisiais metais prisiregistravusių darbo biržoje
skaičių / Asmenų, praėjusiais kalendoriniais metais baigusių mokslus tame
pačiame ISCED lygmenyje, skaičiaus. Vertinami einamųjų kalendorinių metų
liepos 1 d. duomenys esantys Darbo biržoje ir bet kurį praėjusių kalendorinių
metų mėnesį išsilavinimą pagal tam tikro ISCED lygmens programas įgijusių
asmenų skaičius.
48. Absolventų,
registruotų darbo biržoje
(po metų nuo baigimo),
dalis (%)

Apibrėžimas: Absolventų, registruotų Užimtumo tarnyboje (po metų nuo baigimo),
dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, prieš metus, įgijusių išsilavinimą pagal tam tikro ISCED
lygio programas ir einamaisiais metais prisiregistravusių Užimtumo tarnyboje skaičių.
/
Asmenų, praėjusiais kalendoriniais metais baigusių mokslus tame pačiame ISCED
lygmenyje, skaičiaus.
Vertinami einamųjų kalendorinių metų liepos 1 d. duomenys esantys Užimtumo
tarnyboje ir bet kurį praėjusių kalendorinių metų mėnesį išsilavinimą pagal tam tikro
ISCED lygmens programas įgijusių asmenų skaičius.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Absolventai darbo rinkoje.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Valstybės (strateginis)
rodiklis

49. Baigusiųjų ir tais
pačiais metais tęsiančių
mokymąsi kitame
švietimo lygmenyje arba
įsidarbinusių mokinių /
studentų dalis (%)
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Apibrėžimas, skaičiavimo metodas

Pastabos, rekomendacijos dėl rodiklio atnaujinimo

Baigusiųjų ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą kitame švietimo lygmenyje arba
įsidarbinusių mokinių / studentų dalis (procentais). Rodiklis signalizuoja apie
nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas. Šiuo metu skaičiuojama
baigusiųjų ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą kitame švietimo lygmenyje
mokinių / studentų dalis. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3,
ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Apibrėžimas: Baigusiųjų ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą kitame švietimo
lygmenyje arba įsidarbinusių mokinių / studentų dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Šiuo metu skaičiuojama baigusiųjų ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą kitame
švietimo lygmenyje mokinių / studentų dalis.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, einamųjų kalendorinių metų eigoje baigusių mokslus
tam tikrame ISCED lygmenyje ir tęsiančių mokymąsi arba įsidarbinusių/dirbusių
einamųjų metų eigoje, skaičių
/
Visų asmenų, baigusių einamaisiais kalendoriniais metais mokslus tame pačiame
ISCED lygmenyje, skaičiaus
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Absolventai darbo rinkoje.

Skaičiavimo metodas: asmenų, einamųjų kalendorinių metų eigoje baigusių
mokslus tam tikrame ISCED lygmenyje ir tęsiančių mokymąsi arba
įsidarbinusių/dirbusių einamųjų metų eigoje, skaičių / Visų asmenų, baigusių
einamaisiais kalendoriniais metais mokslus tame pačiame ISCED lygmenyje,
skaičiaus.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Žemas.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Priedas 2. Esamų švietimo stebėsenos rodiklių atitikties vertinimas įvertinant 22 Europos Komisijos patvirtintus ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo rodiklius
Europos Komisija
1. Vaikų, kuriems yra užtikrinamas ankstyvasis institucinis ugdymas valstybės skiriamomis lėšomis, dalis (%)

2. Pajamų (atskaičiavus mokestines prievoles ir socialinio draudimo įmokas) dalis reikalinga vidutines pajamas uždirbantiems
tėvams sumokėti už ankstyvojo institucinio ugdymo paslaugas vienam vaikui, kuris lankytų ne mažiau kaip 30 val. per savaitę
(%)
3. Skatinamoji valstybės lygmens politika padedanti šeimoms, kurios susiduria su sunkumais (gyvena prastomis sąlygomis ir
neturi galimybės patys vaikams finansuoti kokybišką švietimą), naudotis ankstyvojo institucinio ugdymo paslaugomis
4. Vaikų, kurie reguliariai lanko ankstyvąjį institucinį ugdymą, dalis (%)
5. Personalo, tiesiogiai dirbančio su vaikais, kurie yra įgiję kvalifikaciją dirbti ankstyvajame instituciniame ugdyme, dalis (%)
6. Personalo, kuriam suteikiama praktinė profesinė pagalba ne mažiau kaip pirmuosius šešerius mėnesius darbe, dalis (%)
7. Ankstyvojo institucinio ugdymo „lyderių“, kurie dirba pagal priimtas ankstyvojo institucinio ugdymo programas ir yra baigę

Lietuva
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Esamas panašus strateginis švietimo stebėsenos rodiklis – „Nr. 13: Besimokančiųjų, kurie gauna
finansinę ar kitokią paramą, dalis (%)“.Valstybės lėšomis, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo,
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną
(arba 20 valandų per savaitę).
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Valstybės lėšomis, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
aprašą, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Likusi
ugdymo trukmė, nustatoma savivaldybių pagal poreikį, yra finansuojama iš savivaldybių
biudžetų.
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Valstybės lėšomis, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
aprašą, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę).
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Lankomumo duomenys turėtų būti kaupiami mokymo įstaigos el. dienyne.
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Duomenys galėtų būti kaupiami Pedagogų registre arba mokymo įstaigos el. dienyne.
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Duomenys galėtų būti kaupiami Pedagogų registre.
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Duomenys galėtų būti kaupiami Pedagogų registre.

lyderystės mokymus arba įgiję pripažįstamą, atitinkamą lyderystės kvalifikaciją, dalis (%)
8. Ankstyvojo institucinio ugdymo personalo dalis, tiesiogiai dirbanti su vaikais, kuri įgijo ne mažiau kaip 3 mėn. atitinkamos

NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Duomenys galėtų būti kaupiami Pedagogų registre.

darbo patirties, kartu su įvadiniais mokymais (%)
9. Vidutinis atlyginimas ankstyvojo institucinio ugdymo personalo dirbančio viešajame sektoriuje (su panašia kvalifikacija, kaip
pradinio ugdymo mokyklų mokytojas) kaip procentinė išraiška palyginus su pradinio ugdymo mokyklos mokytojo vidutiniu
atlyginimu (%)
10. a. Vidutinis grupėje ugdomų vaikų skaičiaus santykis tenkantis visam įstaigos personalui dirbančiam tiesiogiai su vaikais
b. Vidutinis grupėje ugdomų vaikų skaičiaus santykis tenkantis kvalifikuotam, specialiai apmokytam personalui tiesiogiai
dirbančiam su vaikais
11. Procentinė dalis personalo skiriamo laiko pasiruošimui ir įvertinimui, pvz. kai nėra tiesiogiai dirbama su vaikams (%)
12. Yra oficialus, patvirtintas arba privalomas akademinis modelis ankstyvajam instituciniam ugdymui.

13. Procentinė dalis nustatytų programų apibrėžiančių darbą su vaikais, kurios atitinka ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo

NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Suformuotas strateginis švietimo stebėsenos rodiklis: „Nr. 19: Pedagoginio personalo vidutinio
darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio valstybės sektoriuje santykis“, tačiau rodiklis
šiai dienai nėra skaičiuojamas ir stebimas (rodiklis panaikintas 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.
V–1007).
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Turime panašaus pobūdžio strateginį švietimo stebėsenos rodiklį – „Nr. 18: Vienam pedagogo
etatiniam vienetui tenkančių besimokančiųjų skaičius (vienetais)“.
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
2014 m. priimta „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“ (LR Švietimo ir mokslo ministro
2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-779). 2015 m. priimtos „Ikimokyklinio ugdymo metodinės
rekomendacijos“.
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS

akademinį modelį (%)
14. Akademiniai arba kiti kryptį nusakantys dokumentai reikalingi personalui naudoti grįžtamajam ryšiui iš vaikų, tėvų ir kolegų

NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Europos Komisija
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siekiant sistemingai tobulinti savo praktinius gebėjimus.
15. Procentinė dalis pradinio ugdymo mokyklų, kurių reikalaujama naudoti akademines programas, kuriose remiamasi vaikų
pasiekimais ir sukaupta patirtimi iš ankstyvojo institucinio ugdymo (%).
16. Informacija apie ankstyvojo institucinio ugdymo kokybę yra panaudojama kaip bazinė informacija programų pagerinimui.
17. Informacija apie ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo kokybę yra viešai prieinama.
18. Procentinė dalis ankstyvojo institucinio ugdymo nustatytų programų su monitoringo sistemomis, koncentruojantis į pačius

NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
2014 m. priimta „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“ (LR Švietimo ir mokslo ministro
2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-779). 2015 m. priimtos „Ikimokyklinio ugdymo metodinės
rekomendacijos“.
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS

geriausius kiekvieno vaiko interesus (%).
19. Procentinė dalis ankstyvojo institucinio ugdymo nustatytų programų, kurios naudoja administracinę ir pedagoginę

NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS

informaciją siekiant pagerinti nustatytų programų kokybę (%).
20. Organizuojami susitikimai, kuriuose dalyvauja tėvai ir institucijų atstovai. Kartu analizuoja ankstyvojo institucinio ugdymo

NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS

programų turinį siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
21. Amžius, nuo kurio valstybė pilnai finansuoja ankstyvąjį institucinį ugdymą visiems vaikams (ne mažiau kaip 15 val. per
savaitę).
22. Šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) procentinė dalis tenkanti ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo išlaidoms (%).

NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
Valstybės lėšomis, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
aprašą, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu
programa yra vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną, kitą dalį finansuoja grupės savininkas.
NĖRA RODIKLIO ATITIKMENS
BVP duomenys yra renkami, pvz. strateginis švietimo stebėsenos rodiklis „Nr. 8: Bendrasis
vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui (eurais)“.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Priedas 3. 36 strateginiai rodikliai (esami)
Rodiklis

Apibrėžimas ir skaičiavimo metodas

CIPO modelis

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dydžio
pokyčius, darančius įtaką švietimo finansavimo poreikio dydžiui ir
paskirstymui.

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis

Aukštas.

Vidutinis

Apibrėžimas: Gyventojų skaičiaus padidėjimas / sumažėjimas n metais
lyginant su n-1 metais (vienetais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dydžio
pokyčius, darančius įtaką švietimo finansavimo poreikio dydžiui ir
paskirstymui.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Iš gyventojų, priklausančių būdingai amžiaus
grupei, skaičiaus einamųjų metų ataskaitinę dieną atimamas
gyventojų, priklausančių tai pačiai amžiaus grupei, skaičius praėjusių
metų ataskaitinę dieną.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.

Skaičiavimo metodas: iš gyventojų, priklausančių būdingai amžiaus
grupei, skaičiaus einamųjų metų ataskaitinę dieną atimamas
gyventojų, priklausančių tai pačiai amžiaus grupei, skaičius
praėjusių metų ataskaitinę dieną.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.
1. Gyventojų skaičiaus pokytis
(vnt.)

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Kontekstas.

Duomenys pasiekiami: „Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc.
statistika→gyventojai→gyventojų skaičius ir sudėtis→ nuolatinių
gyventojų sk. metų pradžioje“.
Rodiklio grupė: Demografiniai pokyčiai.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0, 0-6 m.
ISCED 1, 7 - 10 m.
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.

2. Niekur nedirbančių ir
nesimokančių darbingo
amžiaus asmenų dalis (%)

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aprėptį.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama nedirbančių ir
niekur nesimokančių 15 – 74 m. amžiaus asmenų, kurie aktyviai
ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą
laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti, skaičių padalinus iš visų
užimtų gyventojų ir bedarbių skaičiaus.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3030901: Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas. Požymiai: amžius
(15-74), gyvenamoji vietovė (miestas ir kaimas), lytis (vyrai ir
moterys), metai.

Kontekstas.

Apibrėžimas: Niekur nedirbančių ir nesimokančių darbingo amžiaus
asmenų dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aprėptį.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama nedirbančių ir niekur nesimokančių 15 – 74 m. amžiaus
asmenų, kurie aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites)
ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti, skaičių
padalinus iš visų užimtų gyventojų ir bedarbių skaičiaus.
Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: Darbo jėga, užimtumas ir
nedarbas. Požymiai: amžius (15-74), gyvenamoji vietovė (miestas ir

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Rodiklis

Apibrėžimas ir skaičiavimo metodas
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Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis

kaimas), lytis (vyrai ir moterys), metai.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→Gyventojų
užimtumas ir nedarbas→Nedarbo lygis“
Rodiklio grupė: Darbo rinka.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis): Neskaidoma.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama
būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai) priklausančių
gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, einamųjų
kalendorinių metų skaičių padalinus iš viso gyventojų, priklausančių
tai pačiai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), einamųjų
kalendorinių metų skaičiaus.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3080303: Skurdo rizikos lygis. Požymiai: amžius.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.
4. Gyventojų, kurie gyvena
žemiau skurdo ribos, dalis (%)

Kontekstas.

Apibrėžimas: Gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, dalis n
metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama būdingai amžiaus
grupei (skaičiuojama imtinai) priklausančių gyventojų, kurie gyvena
žemiau skurdo ribos, einamųjų kalendorinių metų skaičių padalinus iš
viso gyventojų, priklausančių tai pačiai amžiaus grupei (skaičiuojama
imtinai), einamųjų kalendorinių metų skaičiaus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai)
priklausančių gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, einamųjų
kalendorinių metų skaičių padalinus iš viso gyventojų, priklausančių
tai pačiai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), einamųjų
kalendorinių metų skaičiaus.
Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio: Skurdo rizikos lygis.
Požymiai: amžius.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.
Duomenys yra gaunami užklausos būdu iš Lietuvos statistikos
departamento.
Rodiklio grupė: Socialinis pažeidžiamumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0, 0-6 m.
ISCED 1, 7 - 10 m.
ISCED 2, 11 - 16 m.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis

Vidutinis.

Vidutinis

ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama
būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai) priklausančių
gyventojų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas,
einamųjų kalendorinių metų skaičių padalinus iš gyventojų,
priklausančių tai pačiai būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama
imtinai), einamųjų kalendorinių metų skaičiaus.

Apibrėžimas: Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas
veikas, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai)
priklausančių gyventojų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas
veikas, einamųjų kalendorinių metų skaičių padalinus iš gyventojų,
priklausančių tai pačiai būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama
imtinai), einamųjų kalendorinių metų skaičiaus.

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3170105: Asmenys įtariami (kaltinami) padarę nusikalstamas
veikas. Požymiai: nusikalstamos veikos rūšis, amžius, lytis.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7,
ISCED8.

5. Asmenų, įtariamų
(kaltinamų) padarius
nusikalstamas veikas, dalis (%)

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.

Kontekstas.

„Informacija randama šiuo keliu: www.Ird.lt -→ nusikalstamų veikų
žinybinis registras→ ataskaitos→ nusikalstamumo ir ikiteisminių
tyrimų statistika“
Siūlome informaciją imti iš pirminio duomenų šaltinio šiuo keliu:
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir socialinė statistika ->
Nusikalstamumas ir baudžiamoji teisė -> Nusikalstamumas ->
Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas ->
Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas,
skaičius“
Rodiklio grupė: Socialinis pažeidžiamumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.

6. Savižudybių skaičius

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė skaičiuojama
vienetais. Ji gaunama būdingo amžiaus nusižudžiusių asmenų

Kontekstas.

Apibrėžimas: Savižudybių skaičius 100 000 gyventojų n metais
(vienetais).

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Rodiklis
100 000 gyventojų (vnt.)
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skaičių padalinus iš to paties būdingo amžiaus asmenų skaičiaus
padalinto iš 100 000.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
skaičiuojama vienetais. Ji gaunama būdingo amžiaus nusižudžiusių
asmenų skaičių padalinus iš to paties būdingo amžiaus asmenų
skaičiaus padalinto iš 100 000.

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3010608: Mirusieji. Požymiai: amžius, lytis, Tarptautinė statistinė
ligų ir sveikatos problemų klasifikacija (X60X84 Tyčiniai
susižalojimai (savižudybė)).
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7,
ISCED8.

Duomenų šaltinis: Higienos institutas, Duomenys vedami per formas.
Patiksliname, kad pažymėtus duomenis Higienos institutas pateikia
oficialiu raštu.
Rodiklio grupė: Socialinis pažeidžiamumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.

8. Bendras vidaus produktas,
tenkantis vienam gyventojui
(litai)

Bendras vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui n metais
(litais).

Apibrėžimas: Bendras vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui
n metais (litais).

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė skaičiuojama
litais. Ji gaunama tiesiogiai pagal duomenų šaltinio duomenis pagal
Lietuvos statistikos departamento nustatytą metodiką.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos aplinkos
ypatumus.

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M2010102: Bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam
gyventojui.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Matavimo vienetai: eurai.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
skaičiuojama litais.
Kontekstas.

Rodiklis gaunamas tiesiogiai pagal duomenų šaltinio duomenis pagal
Lietuvos statistikos departamento nustatytą metodiką. Gaunama
tiesiogiai iš duomenų šaltinio: Bendrasis vidaus produktas (BVP),
tenkantis vienam gyventojui.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas
„Rodiklių duomenų bazė: Ūkis ir finansai→ nacionalinės
sąskaitos(ESS2010)→bendras vidaus produktas→BVP to meto
kainomis →BVP→BVP vienam gyventojui to meto kainomis“.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Rodiklis
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

Rodiklio grupė: Ekonominė šalies būklė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis): Neskaidoma.
Besimokančiųjų pasiskirstymas pagal lytį n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
demografines charakteristikas.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų pasiskirstymas pagal lytį n metais
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
demografines charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Moteriškosios lyties asmenų, besimokančių tam
tikrame ISCED lygmenyje, ataskaitinę dieną skaičius padalintas iš
asmenų, besimokančių tame pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę
dieną, skaičiaus.

Skaičiavimo metodas: moteriškosios lyties asmenų, besimokančių
tam tikrame ISCED lygmenyje, ataskaitinę dieną skaičius padalintas
iš asmenų, besimokančių tame pačiame ISCED lygmenyje
ataskaitinę dieną, skaičiaus.

10. Besimokančiųjų
pasiskirstymas pagal lytį (%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Indėlis.

Rodiklio grupė: Demografinės charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Vidutinis pedagoginio personalo amžius gyventojais n metais
(metais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos pajėgumus ir
pedagoginių darbuotojų demografines charakteristikas.

14. Vidutinis pedagoginio
personalo amžius (metai)

Skaičiavimo metodas: visų pedagogų, mokančių pagal tam tikro
ISCED lygmens programas ir dirbančių pagrindinėje darbovietėje,
amžiaus metais suma padalinama iš pedagogų, mokančių pagal to
paties ISCED lygmens programas, dirbančių pagrindinėje
darbovietėje ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,

Indėlis.

Apibrėžimas: Vidutinis pedagoginio personalo amžius gyventojais n
metais (metais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos pajėgumus ir pedagoginių
darbuotojų demografines charakteristikas.
Matavimo vienetai: metai.
Skaičiavimo metodas: Visų pedagogų, mokančių pagal tam tikro ISCED
lygmens programas ir dirbančių pagrindinėje darbovietėje, amžiaus
metais suma padalinama iš pedagogų, mokančių pagal to paties
ISCED lygmens programas, dirbančių pagrindinėje darbovietėje
ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Jei asmuo dirba keliuose ISCED lygmenyse, jis skaičiuojamas prie
kiekvieno ISCED lygmens.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Rodiklis

Apibrėžimas ir skaičiavimo metodas

142
CIPO modelis

ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Aukštas.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo demografinės charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal lytį (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie pedagoginių darbuotojų demografines
charakteristikas.

Apibrėžimas: Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal lytį
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie pedagoginių darbuotojų demografines
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Moteriškos lyties pedagogų, mokančių pagal
tam tikro ISCED lygmens programas ir dirbančių pagrindinėje
darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną skaičius, padalintas iš
pedagogų, dirbančių pagal to paties ISCED lygmens programas,
pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną,
skaičiaus.
Jei asmuo dirba keliuose ISCED lygmenyse, jis skaičiuojamas prie
kiekvieno ISCED lygmens.

Skaičiavimo metodas: moteriškos lyties pedagogų, mokančių pagal
tam tikro ISCED lygmens programas ir dirbančių pagrindinėje
darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną skaičius, padalintas
iš pedagogų, dirbančių pagal to paties ISCED lygmens programas,
pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną,
skaičiaus.

15. Pedagoginio personalo
pasiskirstymas pagal lytį (%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Indėlis.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo demografinės charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Rodiklis
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Aukštos kvalifikacijos pedagoginio personalo dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos pajėgumus ir
pedagoginių darbuotojų demografines charakteristikas.
Skaičiavimo metodas: aukščiausios kvalifikacijos pedagoginių
darbuotojų, mokančių pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir
dirbančių pagrindinėje darbovietėje einamųjų metų ataskaitinę
dieną, skaičius padalintas iš visų pedagoginių darbuotojų, dirbančių
pagal to paties ISCED lygmens programas, pagrindinėje
darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Aukščiausios kvalifikacijos pedagoginiai darbuotojai – tai dėstantys
ISCED 0-4 lygmenyse pedagogai, ataskaitinę dieną turintys
metodininkų ir/arba ekspertų kvalifikacinius laipsnius ir dėstantys
ISCED 5-6 lygmenyse profesoriai.

16. Aukštos kvalifikacijos
pedagoginio personalo dalis
(%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Indėlis.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo
Apibrėžimas: Aukštos kvalifikacijos pedagoginio personalo dalis
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos pajėgumus ir pedagoginių
darbuotojų demografines charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Aukščiausios kvalifikacijos pedagoginių
darbuotojų, mokančių pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir
dirbančių pagrindinėje darbovietėje einamųjų metų ataskaitinę
dieną, skaičius padalintas iš visų pedagoginių darbuotojų, dirbančių
pagal to paties ISCED lygmens programas, pagrindinėje darbovietėje,
einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Jei asmuo dirba keliuose ISCED lygmenyse, jis skaičiuojamas prie
kiekvieno ISCED lygmens.
Aukščiausios kvalifikacijos pedagoginiai darbuotojai – tai dėstantys
ISCED 0-4 lygmenyse pedagogai, ataskaitinę dieną turintys
metodininkų ir/arba ekspertų kvalifikacinius laipsnius ir dėstantys
ISCED 6-8 lygmenyse profesoriai.
Jei asmuo dirba keliuose ISCED lygmenyse, jis skaičiuojamas prie
kiekvieno ISCED lygmens.

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo kvalifikacijos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

17. Pedagoginio personalo,
kuris dalyvavo tarptautinėse
mainų programose per
praėjusius 5 metus, dalis (%)

Pedagoginio personalo, kuris dalyvavo tarptautinėse mainų
programose per praėjusius 5 metus, dalis (procentais). Rodiklis
signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus. Rodiklio (vertinimo
kriterijaus) reikšmė gaunama pedagoginio personalo, per
praėjusius 5 metus, dirbusio pagal tam tikro ISCED lygmens
programas ir dalyvavusio tarptautinėse mainų programose, skaičių
padalinus iš pedagoginio personalo, per praėjusius 5 metus,
dirbusio pagal to paties ISCED lygmens programas, skaičiaus

Indėlis.

Apibrėžimas: Pedagoginio personalo (asmenų), kuris dalyvavo
tarptautinėse mainų programose per praėjusius 5 metus, dalis
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama pedagoginio personalo (asmenų), per praėjusius 5 metus,

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Rodiklis
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vidurkio.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

dirbusio pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir dalyvavusio
tarptautinėse mainų programose, skaičių padalinus iš pedagoginio
personalo (asmenų), per praėjusius 5 metus, dirbusio pagal to paties
ISCED lygmens programas, skaičiaus vidurkio.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiai iš duomenų šaltinio.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo kvalifikacijos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.

Rodiklis įvertina švietimo sistemos kokybę ir pajėgumus.
Skaičiavimo metodas: asmenų, besimokančių pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičių
padalinus iš pedagogų, dirbančių pagal to paties ISCED lygmens
programas (ir pagrindinėse ir nepagrindinėse darbovietėse),
etatinių vienetų skaičiaus einamųjų kalendorinių metų ataskaitinę
dieną.

18. Vienam pedagogo
etatiniam vienetui tenkančių
besimokančiųjų skaičius (vnt.)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.
Indėlis.

Apibrėžimas: Vienam pedagogo etatiniam vienetui tenkančių
besimokančiųjų skaičius (vienetais).
Rodiklis indikuoja švietimo sistemos kokybę ir pajėgumus.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, besimokančių pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičių
padalinus iš pedagogų, dirbančių pagal to paties ISCED lygmens
programas (ir pagrindinėse ir nepagrindinėse darbovietėse), etatinių
vienetų skaičiaus einamųjų kalendorinių metų ataskaitinę dieną, jei
pedagogo etatinių vienetų skaičiaus negalime priskirti vienam
konkrečiam ISCED lygmeniui, tai jie paskirstomi proporcingai asmenų
besimokančių atitinkamame ISCED lygmenyje skaičiui.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Pedagoginio personalo darbo sąlygos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

ISCED 6, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 7, ISCED 6 + ISCED 7;
ISCED 8.
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių demografines
charakteristikas.
Skaičiavimo metodas: mokymo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam
tikro ISCED lygmens programas, einamųjų metų ataskaitinę dieną,
vadovų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, amžių sumą
padalinus iš švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to paties ISCED
lygmens programas, viso einamųjų metų ataskaitinę dieną vadovų
skaičiaus. Jei vadovas dirba švietimo įstaigoje, kurioje mokoma
pagal kelių skirtingų ISCED lygių programas, vadovas skaičiuojamas
kiekvienam ISCED lygiui atskirai (vadovas įskaičiuojamas kelis
kartus).
20. Švietimo įstaigų vadovų
pasiskirstymas pagal amžių
(vnt.)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Indėlis.

Apibrėžimas: Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal amžių
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių demografines
charakteristikas.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Mokymo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam
tikro ISCED lygmens programas, einamųjų metų ataskaitinę dieną,
vadovų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, amžių sumą padalinus iš
švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to paties ISCED lygmens
programas, viso einamųjų metų ataskaitinę dieną vadovų skaičiaus.
Jei vadovas dirba švietimo įstaigoje, kurioje mokoma pagal kelių
skirtingų ISCED lygių programas, vadovas skaičiuojamas kiekvienam
ISCED lygiui atskirai (vadovas įskaičiuojamas kelis kartus).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Švietimo įstaigų vadovų charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių demografines
charakteristikas.

21. Švietimo įstaigų vadovų
pasiskirstymas pagal lytį (%)

Skaičiavimo metodas: švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam
tikro ISCED lygio programas, vadovų moterų, dirbančių
pagrindinėje darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną skaičių
padalinus iš švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to paties ISCED
lygio programas, bendro vadovų, dirbančių pagrindinėje
darbovietėje, skaičiaus ataskaitinę dieną. Jei vadovas dirba
švietimo įstaigoje, kurioje mokoma pagal kelių skirtingų ISCED lygių
programas, vadovas skaičiuojamas kiekvienam ISCED lygiui atskirai

Indėlis.

Apibrėžimas: Švietimo įstaigų vadovų pasiskirstymas pagal lytį
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių demografines
charakteristikas.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam
tikro ISCED lygio programas, vadovų moterų, dirbančių pagrindinėje
darbovietėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną skaičių padalinus iš
švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to paties ISCED lygio
programas, bendro vadovų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje,
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(vadovas įskaičiuojamas kelis kartus).

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

skaičiaus ataskaitinę dieną.
Jei vadovas dirba švietimo įstaigoje, kurioje mokoma pagal kelių
skirtingų ISCED lygių programas, vadovas skaičiuojamas kiekvienam
ISCED lygiui atskirai (vadovas įskaičiuojamas kelis kartus).

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Švietimo įstaigų vadovų charakteristikos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo
sistemos išteklius.

Apibrėžimas: Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui kaip
BVP dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo sistemos
išteklius.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui. Požymiai:
švietimo paslauga (Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos
švietimui palyginti su BVP,%).

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3110905: Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui.
Požymiai: švietimo paslauga (Valstybės ir savivaldybių biudžetų
išlaidos švietimui palyginti su BVP,%).

22. Valstybės ir savivaldybių
biudžetų išlaidos švietimui
kaip BVP dalis (%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.
Indėlis.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir
gyventojų išsilavinimas→švietimo finansai→valstybės ir savivaldybių
biudžetų išlaidos švietimui palyginti su BVP“.

Rodiklio grupė: Finansavimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal programos lygius):
ISCED 0;
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

Vidutinis

ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo
sistemos išteklius. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama
valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidas, skirtas ugdymui pagal
tam tikro ISCED lygmens programas, padalinus iš asmenų
besimokančių pagal tam tikro ISCED lygmens programas skaičiaus.

Apibrėžimas: Vidutinės vienam besimokančiam tekusios lėšos n
metais (tūkst. Lt).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo sistemos
išteklius.
Matavimo vienetai: tūkst. EUR
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidas (stipendijas,
paramą, lėšas matererialiniam ir nematerialiniam turtui įsigyti,
tyrimams, plėtrai), skirtas ugdymui pagal tam tikro ISCED lygmens
programas, padalinus iš asmenų besimokančių pagal tam tikro ISCED
lygmens programas skaičiaus.Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos vienam mokykloje
besimokančiam asmeniui. Požymiai: mokymo įstaigos tipas.

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3110906: Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos vienam
mokykloje besimokančiam asmeniui. Požymiai: mokymo įstaigos
tipas.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.

23. Vidutinės vienam
besimokančiam tekusios lėšos
(tūkst. EUR)

Indėlis.

„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir
gyventojų išsilavinimas→švietimo finansai→vienam besimokančiam
asmeniui teko lėšų“.
Rodiklio grupė: Finansavimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal programos lygius):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

24. Fizinių ir juridinių asmenų
skiriamų lėšų švietimui dalis

Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo
sistemos išteklius. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama

Indėlis.

Apibrėžimas: Fizinių ir juridinių asmenų skiriamų lėšų švietimui dalis n
metais (procentais).
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fizinių ir juridinių asmenų skiriamas lėšas, skirtas ugdymui pagal
tam tikro ISCED lygmens programas, padalinus iš valstybės,
savivaldybių, fizinių ir juridinių asmenų bei namų ūkių lėšų skirtų
ugdymui pagal tam tikro ISCED lygmens programas.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos būklę ir švietimo sistemos
išteklius.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama fizinių ir juridinių asmenų skiriamas lėšas, skirtas ugdymui
pagal tam tikro ISCED lygmens programas, padalinus iš valstybės,
savivaldybių, fizinių ir juridinių asmenų bei namų ūkių lėšų skirtų
ugdymui pagal tam tikro ISCED lygmens programas. Gaunama
tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
Mokyklų lėšos ir pajamos. Požymiai: mokymo įstaigos tipas,
finansavimo šaltinis.

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3110902: Mokyklų lėšos ir pajamos. Požymiai: mokymo įstaigos
tipas, finansavimo šaltinis.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir
gyventojų išsilavinimas→švietimo finansai→mokyklų lėšos ir
pajamos“.
Rodiklio grupė: Finansavimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal programos lygius):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos išteklius ir jų būklę.

25. Švietimo įstaigų, kurių nė
vienai pastato daliai nereikia
kapitalinio remonto, dalis (%)

Skaičiavimo metodas: švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam
tikro ISCED lygmens programas, kurių pastatai priklauso I ir II
grupei, skaičių padalinus iš visų švietimo įstaigų, kuriose mokoma
pagal to paties ISCED lygmens programas, skaičiaus. Jei švietimo
įstaigoje vykdomos kelių ISCED lygių programos, švietimo įstaiga
skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3.

Indėlis.

Apibrėžimas: Švietimo įstaigų, kurių nė vienai pastato daliai nereikia
kapitalinio remonto, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos išteklius ir jų būklę.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam
tikro ISCED lygmens programas, kurių pastatai priklauso I ir II grupei,
skaičių padalinus iš visų švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal to
paties ISCED lygmens programas, skaičiaus.
Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED lygių programos, švietimo
įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Materialinė bazė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos išteklius ir jų būklę.

26. Švietimo įstaigų, turinčių
standartus atitinkančias
laboratorijas arba technikos
kabinetus, dalis (%)

Skaičiavimo metodas: švietimo įstaigų / aukštojo mokslo institucijų,
kuriose mokoma pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir
turinčių standartus atitinkančias laboratorijas / technikos
kabinetus, skaičių padalinus iš visų Švietimo įstaigų / aukštojo
mokslo institucijų, kuriose mokoma pagal to paties ISCED lygmens
programas, skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED
lygių programos, švietimo įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED
lygiui atskirai.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3, ISCED4.

Indėlis.

Apibrėžimas: Švietimo įstaigų, turinčių standartus atitinkančias
laboratorijas arba technikos kabinetus, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos išteklius ir jų būklę.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Švietimo įstaigų, kuriose mokoma pagal tam
tikro ISCED lygmens programas ir turinčių standartus atitinkančias
laboratorijas / technikos kabinetus, skaičių padalinus iš visų Švietimo
įstaigų, kuriose mokoma pagal to paties ISCED lygmens programas,
skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED lygių
programos, švietimo įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui
atskirai.
Duomenų šaltinis: Mokyklų per formas įvesti duomenys, Duomenys
vedami per formas.
Rodiklio grupė: Materialinė bazė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2;
ISCED 3.

Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus, švietimo
sistemos pasirinkimus.
29. Besimokančiųjų fizinius ir
technologinius mokslus dalis
(%)

Skaičiavimo metodas: asmenų, pagal tam tikro ISCED lygmens
programas besimokančiųjų fizinius ir technologinius mokslus
skaičių einamųjų metų ataskaitinę dieną padalinus iš
besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas skaičiaus
einamųjų metų ataskaitinę dieną.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Procesas.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų fizinius ir technologinius mokslus dalis n
metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus, švietimo
sistemos pasirinkimus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, pagal tam tikro ISCED lygmens
programas besimokančiųjų fizinius ir technologinius mokslus skaičių
einamųjų metų ataskaitinę dieną. padalinus iš besimokančiųjų pagal
to paties ISCED lygmens programas skaičiaus einamųjų metų
ataskaitinę dieną.
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis

Vidutinis.

Aukštas.

Matematika, Informatika, Fiziniai, Technologijų, Inžinerijos mokslų
studijų krypčių grupės; Technologijų mokslų sritis; Matematikos,
Fizikos, Chemijos, Biochemijos, Informatikos, Biofizikos mokslo
kryptys; Fizinių mokslų, Matematikos ir statistikos, Informacijos ir
ryšio technologijų, Inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sritys.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Dalyvavimas švietime.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų Lietuvoje kitų šalių piliečių skaičius n
metais (vienetais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Pagal tam tikro ISCED lygmens programas
besimokančių Lietuvoje einamųjų metų ataskaitinę dieną užsienio
šalių piliečių skaičius.
Asmenys skaičiuojami pagal pilietybę. Jei prie asmens nėra nurodyta
pilietybės, asmuo laikomas turintis Lietuvos pilietybę.

Skaičiavimo metodas: pagal tam tikro ISCED lygmens programas
besimokančių Lietuvoje einamųjų metų ataskaitinę dieną užsienio
šalių piliečių skaičius.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.

34. Besimokančiųjų Lietuvoje
kitų šalių piliečių skaičius
(vnt.)

Procesas.

Rodiklio grupė: Tarptautinis mobilumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

35. Pedagogų kontaktinių
valandų dalis lyginant su visu

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.

Procesas.

Apibrėžimas: Pedagogų kontaktinių valandų dalis lyginant su visu
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Rodiklis
pedagogų darbo laiku (%)
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Skaičiavimo metodas: pedagogų (pagrindinėje darbovietėje), kurie
einamųjų metų ataskaitinę dieną moko pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, kontaktinių valandų skaičių padalinus iš
pedagogų (pagrindinėje darbovietėje), kurie moko pagal to paties
ISCED lygmens programas, visų darbo valandų (kontaktinės
atitinkamo ISCED lygmens valandos ir nekontaktinės valandos)
skaičiaus. Jei pedagogas turi kontaktinių valandų skirtinguose ISCED
lygmenyse, skaičiuojant visą darbo laiką kiekvienam ISCED
lygmeniui imamos tik to ISCED lygmens kontaktinės valandos ir
proporcinga dalis nekontaktinių valandų.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis

pedagogų darbo laiku n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Pedagogų (pagrindinėje darbovietėje), kurie
einamųjų metų ataskaitinę dieną moko pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, kontaktinių valandų skaičių padalinus iš
pedagogų (pagrindinėje darbovietėje), kurie moko pagal to paties
ISCED lygmens programas, visų darbo valandų (kontaktinės
atitinkamo ISCED lygmens valandos ir nekontaktinės valandos)
skaičiaus.
Jei pedagogas turi kontaktinių valandų skirtinguose ISCED lygmenyse,
skaičiuojant visą darbo laiką kiekvienam ISCED lygmeniui imamos tik
to ISCED lygmens kontaktinės valandos ir proporcinga dalis
nekontaktinių valandų.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Efektyvus laiko panaudojimas.

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.

36. Pedagogų ir
administracinio bei kito
personalo santykis (%)

Skaičiavimo metodas: pedagogų, dirbančių pagal tam tikro ISCED
lygio programas, etatinių vienetų skaičių padalinti iš proporcingos
administracinio bei kito personalo etatų skaičiaus (visi neturintys
kontaktinių valandų pedagogų registre įrašyti pedagoginiai
darbuotojai ir pagalbinio personalo sk.) atitinkamo ISCED lygmens
programas vykdančiose švietimo įstaigose. Kai švietimo įstaigoje
vykdomos kelios skirtingų ISCED lygmenų programos,
administracinio ir kito personalo etatų skaičius kiekvienam ISCED
lygmeniui paskaičiuojamas proporcingai pagal tai, kiek atitinkamo
lygmens mokinių mokosi švietimo įstaigoje ataskaitinę dieną.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Procesas.

Apibrėžimas: Pedagogų ir administracinio bei kito personalo santykis
n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Pedagogų, dirbančių pagal tam tikro ISCED lygio
programas, etatinių vienetų skaičių padalinti iš proporcingos
administracinio bei kito personalo etatų skaičiaus (visi neturintys
kontaktinių valandų pedagogų registre įrašyti pedagoginiai
darbuotojai ir pagalbinio personalo sk.) atitinkamo ISCED lygmens
programas vykdančiose švietimo įstaigose.
Kai švietimo įstaigoje vykdomos kelios skirtingų ISCED lygmenų
programos, administracinio ir kito personalo etatų skaičius
kiekvienam ISCED lygmeniui paskaičiuojamas proporcingai pagal tai,
kiek atitinkamo lygmens mokinių mokosi švietimo įstaigoje
ataskaitinę dieną.
Duomenų šaltinis: ŠVIS
Rodiklio grupė: Efektyvus laiko panaudojimas.
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Žemas.

Aukštas.

Aukštas.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinių švietimo įstaigų ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama formalaus
švietimo įstaigų vykdančių tam tikro ISCED lygmens programas /
neformalaus švietimo įstaigų, kurios sistemingai taiko kokybės
valdymo sistemas, skaičių padalinus iš visų formalaus švietimo
įstaigų vykdančių to paties ISCED lygmens programas /
neformalaus švietimo įstaigų, skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje
vykdomos kelių ISCED lygių programos, švietimo įstaiga
skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.

Apibrėžimas: Mokymo įstaigų, sistemingai taikančių kokybės valdymo
sistemas, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinių švietimo įstaigų ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama formalaus švietimo įstaigų vykdančių tam tikro ISCED
lygmens programas / neformalaus švietimo įstaigų, kurios sistemingai
taiko kokybės valdymo sistemas, skaičių padalinus iš visų formalaus
švietimo įstaigų vykdančių to paties ISCED lygmens programas /
neformalaus švietimo įstaigų, skaičiaus. Jei švietimo įstaigoje
vykdomos kelių ISCED lygių programos, švietimo įstaiga skaičiuojama
kiekvienam ISCED lygiui atskirai.

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.

37. Švietimo įstaigų,
sistemingai taikančių kokybės
valdymo sistemas, dalis (%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Procesas.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Vadybos kokybė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

38. Vidutinis mokinių skaičius
klasėje / grupėje (vnt.)

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Skaičiavimo metodas: asmenų, besimokančių tam tikrame ISCED

Procesas.

Apibrėžimas: Vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte / grupėje n
metais (vienetais).
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lygmenyje, skaičių einamųjų metų ataskaitinę dieną padalinus iš
grupių, kuriose mokoma pagal tą patį ISCED lygmenį, skaičiaus
einamųjų metų ataskaitinę dieną. Jei grupėje/klasėje mokosi kelių
ISCED lygmenų mokiniai, ji skaičiuojama kiekvienam ISCED
lygmeniui atskirai.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: vnt.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, besimokančių tam tikrame ISCED
lygmenyje, skaičių einamųjų metų ataskaitinę dieną padalinus iš
klasės komplektų/grupių, kuriose mokoma pagal tą patį ISCED
lygmenį, skaičiaus einamųjų metų ataskaitinę dieną. Jei klasės
komplekte/grupėje mokosi kelių ISCED lygmenų mokiniai, ji
skaičiuojama kiekvienam ISCED lygmeniui atskirai.

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Švietimo įstaigų tinklo efektyvumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinių švietimo įstaigų ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama labai gerai /
teigiamai įvertintų švietimo įstaigų, vykdančių tam tikro ISCED
lygmens programas, skaičių padalinus iš visų švietimo įstaigų,
vykdančių to paties ISCED lygmens programas, skaičiaus.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3.
39. Labai gerai / teigiamai
įvertintų mokyklų / studijų
institucijų dalis (%)

Procesas.

Apibrėžimas: Labai gerai / teigiamai įvertintų mokyklų / studijų
institucijų dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinių švietimo įstaigų ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama labai gerai / teigiamai įvertintų švietimo įstaigų, vykdančių
tam tikro ISCED lygmens programas, skaičių padalinus iš visų įvertintų
švietimo įstaigų, vykdančių to paties ISCED lygmens programas,
skaičiaus.
Jei švietimo įstaigoje vykdomos kelių ISCED lygių programos, švietimo
įstaiga skaičiuojama kiekvienam ISCED lygiui atskirai.
Duomenų šaltinis: NMVA, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Švietimo įstaigų tinklo efektyvumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
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Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama
priklausančių būdingai amžiaus grupei moksleivių, kurių skaitymo
gebėjimų rezultatai atitinka bent 3 OECD PISA tyrimo pasiekimų
lygmenį imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties amžiaus grupės
moksleivių skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA tyrime.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
40. Mokinių, OECD PISA
tyrime pasiekusių ne žemesnį
kaip 3 skaitymo pasiekimų
lygį, dalis (%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2.
Rezultatas.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo
Apibrėžimas: Mokinių, Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir
vystymosi organizacijos (angl. Organization for Economic and Social
Cooperation and Development, toliau - OECD) Tarptautinio
moksleivių vertinimo programos (angl. Programme for International
Student Assessment, toliau - PISA) tyrime pasiekusių ne žemesnį kaip
3 skaitymo pasiekimų lygį, dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama priklausančių būdingai amžiaus grupei moksleivių, kurių
skaitymo gebėjimų rezultatai atitinka bent 3 OECD PISA tyrimo
pasiekimų lygmenį imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties amžiaus
grupės moksleivių skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA tyrime. Gaunama
tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
Duomenų šaltinis: PISA tyrimas, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas 3 metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama
priklausančių būdingai amžiaus grupei moksleivių, kurių
matematinio raštingumo rezultatai atitinka bent 3 OECD PISA
tyrimo pasiekimų lygmenį imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties
amžiaus moksleivių skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA tyrime.
41. Mokinių, OECD PISA
tyrime pasiekusių ne žemesnį
kaip 3 matematikos pasiekimų
lygį, dalis (%)

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2.

Rezultatas.

Apibrėžimas: Mokinių, OECD PISA tyrime pasiekusių ne žemesnį kaip
3 matematikos pasiekimų lygį, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama priklausančių būdingai amžiaus grupei moksleivių, kurių
matematinio raštingumo rezultatai atitinka bent 3 OECD PISA tyrimo
pasiekimų lygmenį imtinai, skaičių padalinus iš visų to paties amžiaus
moksleivių skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA tyrime. Gaunama
tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
Duomenų šaltinis: PISA tyrimas, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas 3 metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
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Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas. Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama
tam tikro amžiaus moksleivių, kurių gamtos mokslų pasiekimų lygis
atitinka bent 3 OECD PISA tyrimo lygi imtinai, skaičių padalinus iš
visų to paties amžiaus moksleivių skaičiaus, dalyvavusių OECD PISA
tyrime.
42. Mokinių, OECD PISA
tyrime pasiekusių ne žemesnį
kaip 3 gamtos mokslų
pasiekimų lygį, dalis (%)

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2.

Rezultatas.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo
Apibrėžimas: Mokinių, OECD PISA tyrime pasiekusių ne žemesnį kaip
3 gamtos mokslų pasiekimų lygį, dalis (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama tam tikro amžiaus moksleivių, kurių gamtos mokslų
pasiekimų lygis atitinka bent 3 OECD PISA tyrimo lygi imtinai, skaičių
padalinus iš visų to paties amžiaus moksleivių skaičiaus, dalyvavusių
OECD PISA tyrime. Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio.
Duomenų šaltinis: PISA tyrimas, Duomenys vedami per formas.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas 3 metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M9020201: 16–74 m. amžiaus asmenys, kurie naudojosi
kompiuteriu, internetu. Požymiai: amžius, informacinės
technologijos, dažnumas.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

43. 16-74 metų amžiaus
asmenų, kurie naudojasi
kompiuteriu ir internetu, dalis
(%)

Rezultatas.

Apibrėžimas: 16-74 metų amžiaus asmenų, kurie naudojasi
kompiuteriu ir internetu, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
16–74 m. amžiaus asmenys, kurie naudojosi kompiuteriu, internetu.
Požymiai: amžius (visi 16-74 amžiaus asmenys), informacinės
technologijos (naudojosi internetu), dažnumas (per paskutinius 3
mėnesius).
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Mokslas ir technologijos→informacinės
technologijos→informacinės technologijos namų ūkiuose→asmenys,
kurie naudojasi informacinėmis technologijomis (naudojosi internetu
per paskutinius 3 mėnesius).
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
Neskaidoma.
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Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Skaičiavimo metodas: asmenų, įgijusių tam tikro ISCED lygmens
išsilavinimą, einamaisiais kalendoriniais metais skaičių padalinus iš
visų asmenų, besimokančiųjų tame pačiame ISCED
lygmenyje, praėjusių metų ataskaitinę dieną metų skaičiaus.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6,
ISCED7, ISCED8.
44. Išsilavinimą ir / ar
kvalifikaciją įgijusių asmenų
dalis (%)

Rezultatas.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo
Apibrėžimas: Išsilavinimą ir / ar kvalifikaciją įgijusių asmenų n metais
dalis (nuo visų besimokančiųjų) (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, įgijusių tam tikro ISCED lygmens
išsilavinimą, einamaisiais kalendoriniais metais skaičių padalinus iš
visų asmenų, besimokančiųjų tame pačiame ISCED lygmenyje,
praėjusių metų ataskaitinę dieną metų skaičiaus.
Duomenų šaltinis: ŠVIS
Rodiklio grupė: Išsilavinimo / kvalifikacijos įgijimas.

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

Vidutinis.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama asmenų,
priklausančių būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai),
įgijusių vidurinį išsilavinimą / aukštąjį išsilavinimą, skaičių padalinus
iš visų asmenų, priklausančių tai pačiai būdingai amžiaus grupei
(skaičiuojama imtinai), skaičiaus.

45. 20-24 ir 30-34 metų
asmenų įgijusių išsilavinimą
dalis (%)

Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3110120: Vidurinį ar aukštesnį išsilavinimą įgijusio jaunimo (20–
24 metų) dalis. Požymiai: gyvenamoji vietovė, lytis.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Rezultatas.

Apibrėžimas: 20-24 ir 30-34 metų asmenų įgijusių išsilavinimą dalis
(nuo visų to amžiaus asmenų) n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama asmenų,
priklausančių būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai), įgijusių
vidurinį išsilavinimą / aukštąjį išsilavinimą, skaičių padalinus iš visų
asmenų, priklausančių tai pačiai būdingai amžiaus grupei
(skaičiuojama imtinai), skaičiaus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
Vidurinį ar aukštesnį išsilavinimą įgijusio jaunimo dalis (20–24 metų).
Aukštąjį išsilavinimą įgijusių asmenų dalis(30-34 m.). Požymiai:
gyvenamoji vietovė, lytis.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

gyventojų išsilavinimas→20-24m. jaunimo, įgijusio vidutinį ar
aukštesnį už vidutinį išsilavinimą ir 30-34m. amžiaus gyventojų
įgijusių aukštą išsilavinimą, dalis“.
Rodiklio grupė: Išsilavinimo / kvalifikacijos įgijimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 3, 20-24 m.;
ISCED 6, 30-34 m.;
ISCED 7, 30-34 m.;
ISCED 8, 30-34 m.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.

Apibrėžimas: Asmenų, nutraukusių mokymąsi / studijas, dalis (nuo
visų besimokančių) n metais (procentais).

Skaičiavimo metodas: asmenų, ataskaitinių mokslo metų eigoje
nutraukusių mokslus/studijas tam tikrame ISCED lygmenyje
skaičius, padalintas iš mokinių, besimokiusių nurodytame ISCED
lygmenyje ataskaitinę dieną.

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Skaičiavimo metodas: Asmenų, ataskaitinių mokslo metų eigoje
nutraukusių mokslus/studijas tam tikrame ISCED lygmenyje skaičius,
padalintas iš mokinių, besimokiusių nurodytame ISCED lygmenyje
ataskaitinę dieną.
Asmenys, nutraukę studijas mokslo metu eigoje:

46. Asmenų, nutraukusių
mokymąsi / studijas, dalis (%)

Rezultatas.

ISCED3 (vidurinis ugdymas) – jei sekančių mokslo metų ataskaitinę
dieną nėra ISCED3 lygmens (vidurinis ugdymas arba vidurinis
profesinis mokymas) mokinių sąrašuose (BU ar PM institucijoje) ir
einamųjų mokslo metų eigoje nėra baigęs mokslus (gavęs
išsilavinimo arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą);
ISCED4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą) – jei sekančių
mokslo metų ataskaitinę dieną nėra ISCED4 lygmens mokinių
sąrašuose ir einamųjų mokslo metų eigoje nėra baigęs mokslus (įgijęs
kvalifikaciją arba darbinę funkciją);
ISCED6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos) - jei sekančių
mokslo metų ataskaitinę dieną nėra ISCED6 lygmens studentų
sąrašuose ir einamųjų mokslo metų eigoje nėra baigęs mokslus (įgijęs
bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį) ir yra nutraukęs mokslus iki
mokslo metų pabaigos datos (turi nutraukimo požymį, išskyrus
„mokyklos keitimas“ ar „studijų programos keitimas“);
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

ISCED7 (magistrantūros studijos) - jei sekančių mokslo metų
ataskaitinę dieną nėra ISCED6 lygmens studentų sąrašuose ir
einamųjų mokslo metų eigoje nėra baigęs mokslus (įgijęs magistro
laipsnį) ir yra nutraukęs mokslus iki mokslo metų pabaigos datos (turi
nutraukimo požymį, išskyrus „studijų programos keitimas“);
ISCED8 (doktorantūra) - imam doktorantą (201n m. gruodžio 31 d.) ir
žiūrim, ar jis iki 201n+1 m. gruodžio 31 d. turi Studijų nutraukimo
požymį (bet jis nėra „mokyklos keitimas“, „studijų programos
keitimas“, „Negintas darbas“ ir „Darbo gynimas atidėtas 12 mėn.“).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Išsilavinimo / kvalifikacijos įgijimas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė gaunama darbingo amžiaus
(skaičiuojama imtinai) asmenų, turinčių tam tikro ISCED lygmens
išsilavinimą, kaip aukščiausią, skaičių padalinus iš darbingo amžiaus
asmenų skaičiaus.
Skaičiavimo metodas: gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
M3110116: 15 metų ir vyresni gyventojai. Požymiai: išsilavinimas,
gyvenamoji vietovė, lytis.
47. Darbingo amžiaus
gyventojų pasiskirstymas
pagal aukščiausią įgytą
išsilavinimą (%)

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6,
ISCED7, ISCED8.

Rezultatas.

Apibrėžimas: Darbingo amžiaus gyventojų pasiskirstymas pagal
aukščiausią įgytą išsilavinimą n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos ypatumus.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklio (vertinimo kriterijaus) reikšmė
gaunama darbingo amžiaus (skaičiuojama imtinai) asmenų, turinčių
tam tikro ISCED lygmens išsilavinimą, kaip aukščiausią, skaičių
padalinus iš darbingo amžiaus asmenų skaičiaus.
Gaunama tiesiogiai iš duomenų šaltinio:
15 metų ir vyresni gyventojai. Požymiai: išsilavinimas, gyvenamoji
vietovė, lytis
Pastaba: skaičiuojama turinčių atitinkamą ISCED lygmens išsilavinimą
dalis nuo visų 15 m. ir vyresnių gyventojų skaičiaus.
Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Duomenys
vedami per formas.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika→ švietimas ir
gyventojų išsilavinimas/nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje“.
Rodiklio grupė: Absolventai darbo rinkoje.
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

Aukštas.

Žemas.

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 6 + ISCED 7 + ISCED 8.
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.

Apibrėžimas: Absolventų, registruotų Užimtumo tarnyboje (po metų
nuo baigimo), dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, prieš metus, įgijusių išsilavinimą pagal
tam tikro ISCED lygio programas ir einamaisiais metais
prisiregistravusių Užimtumo tarnyboje skaičių.
/
Asmenų, praėjusiais kalendoriniais metais baigusių mokslus tame
pačiame ISCED lygmenyje, skaičiaus.

Skaičiavimo metodas: asmenų, prieš metus, įgijusių išsilavinimą
pagal tam tikro ISCED lygio programas ir einamaisiais metais
prisiregistravusių darbo biržoje skaičių / Asmenų, praėjusiais
kalendoriniais metais baigusių mokslus tame pačiame ISCED
lygmenyje, skaičiaus. Vertinami einamųjų kalendorinių metų liepos
1 d. duomenys esantys Darbo biržoje ir bet kurį praėjusių
kalendorinių metų mėnesį išsilavinimą pagal tam tikro ISCED
lygmens programas įgijusių asmenų skaičius.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7, ISCED8.
48. Absolventų, registruotų
Užimtumo tarnyboje (po metų
nuo baigimo), dalis (%)

Rezultatas.

Vertinami einamųjų kalendorinių metų liepos 1 d. duomenys esantys
Užimtumo tarnyboje ir bet kurį praėjusių kalendorinių metų mėnesį
išsilavinimą pagal tam tikro ISCED lygmens programas įgijusių asmenų
skaičius.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Absolventai darbo rinkoje.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

49. Baigusiųjų ir tais pačiais
metais tęsiančių mokymąsi
kitame švietimo lygmenyje

Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas. Šiuo metu skaičiuojama baigusiųjų ir tais pačiais
metais tęsiančių mokslą kitame švietimo lygmenyje mokinių /

Rezultatas.

Apibrėžimas: Baigusiųjų ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą kitame
švietimo lygmenyje arba įsidarbinusių mokinių / studentų dalis
(procentais).

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
Rodiklis
arba įsidarbinusių mokinių /
studentų dalis (%)

Apibrėžimas ir skaičiavimo metodas
studentų dalis.
Skaičiavimo metodas: asmenų, einamųjų kalendorinių metų eigoje
baigusių mokslus tam tikrame ISCED lygmenyje ir tęsiančių
mokymąsi arba įsidarbinusių/dirbusių einamųjų metų eigoje,
skaičių / Visų asmenų, baigusių einamaisiais kalendoriniais metais
mokslus tame pačiame ISCED lygmenyje, skaičiaus.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6,
ISCED7, ISCED8.
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Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Šiuo metu skaičiuojama baigusiųjų ir tais pačiais metais tęsiančių
mokslą kitame švietimo lygmenyje mokinių / studentų dalis.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, einamųjų kalendorinių metų eigoje
baigusių mokslus tam tikrame ISCED lygmenyje ir tęsiančių mokymąsi
arba įsidarbinusių/dirbusių einamųjų metų eigoje, skaičių
/
Visų asmenų, baigusių einamaisiais kalendoriniais metais mokslus
tame pačiame ISCED lygmenyje, skaičiaus
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Absolventai darbo rinkoje.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

Rodiklio
integralumas

Rodiklio
efektyvumas
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Priedas 4. Papildomai rekomenduojami 7 strateginiai rodikliai (nauji)

Rodiklis

Apibrėžimas ir skaičiavimo metodas

Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Rezultatas.

Vidutinis.

Vidutinis.

Rezultatas.

Vidutinis.

Vidutinis.

CIPO modelis

Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas. PIRLS tyrimo
pasiekimų rezultatai skirstomi į keturis pasiekimų lygmenis (aukščiausias, aukštas, vidutinis, minimalus).
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis.
Bendra subrodiklių suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė aukščiausią PIRLS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 4 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių PIRLS tyrime (matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė aukštą PIRLS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 4 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių PIRLS tyrime (matuojamas procentais).
4 klasės mokinių tarptautinio
skaitymo gebėjimų tyrimo (angl.
PIRLS) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinius

3) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė vidutinį PIRLS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 4 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių PIRLS tyrime (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė minimalų PIRLS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 4 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių PIRLS tyrime (matuojamas procentais).

skaitymo gebėjimų pasiekimų
lygmenis (%)

Pasiekimų lygmenys pagal surinktą balą:
-aukščiausias lygmuo, daugiau kaip 625 taškų;
-aukštas lygmuo, nuo 550 iki 625 taškų;
-vidutinis lygmuo, nuo 475 iki 550 taškų;
-minimalus lygmuo, nuo 400 iki 475 taškų.
Duomenų šaltinis: Nacionalinis egzaminų centras.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas 5 metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):

4 klasės tarptautinio matematikos ir
gamtos mokslų gebėjimų tyrimo
(angl. TIMSS) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinius
matematikos ir gamtos mokslų

ISCED 1.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas. TIMSS tyrimo
pasiekimų rezultatai skirstomi į keturis pasiekimų lygmenis (aukščiausias, aukštas, vidutinis, minimalus).
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis.
Bendra subrodiklių suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė aukščiausią TIMSS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 4 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių TIMSS tyrime (matuojamas procentais).
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Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

2) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė aukštą TIMSS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 4 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių TIMSS tyrime (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė vidutinį TIMSS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 4 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių TIMSS tyrime (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė minimalų TIMSS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 4 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių TIMSS tyrime (matuojamas procentais).
Pasiekimų lygmenys pagal surinktą balą:
-aukščiausias lygmuo, daugiau kaip 625 taškų;
-aukštas lygmuo, nuo 550 iki 625 taškų;
-vidutinis lygmuo, nuo 475 iki 550 taškų;
-minimalus lygmuo, nuo 400 iki 475 taškų.
Duomenų šaltinis: Nacionalinis egzaminų centras.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas 4 metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas. TIMSS tyrimo
pasiekimų rezultatai skirstomi į keturis pasiekimų lygmenis (aukščiausias, aukštas, vidutinis, minimalus).

8 klasės tarptautinio matematikos ir
gamtos mokslų gebėjimų tyrimo
(angl. TIMSS) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal tarptautinius
matematikos ir gamtos mokslų
pasiekimų lygmenis (%)

Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis.
Bendra subrodiklių suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė aukščiausią TIMSS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 8 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių TIMSS tyrime (matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė aukštą TIMSS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 8 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių TIMSS tyrime (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė vidutinį TIMSS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 8 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių TIMSS tyrime (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė minimalų TIMSS tyrimo pasiekimų lygį, skaičių
padalinus iš visų 8 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių TIMSS tyrime (matuojamas procentais).
Pasiekimų lygmenys pagal surinktą balą:

Rezultatas.
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Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

-aukščiausias lygmuo, daugiau kaip 625 taškų;
-aukštas lygmuo, nuo 550 iki 625 taškų;
-vidutinis lygmuo, nuo 475 iki 550 taškų;
-minimalus lygmuo, nuo 400 iki 475 taškų.
Duomenų šaltinis: Nacionalinis egzaminų centras.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas 4 metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas. ICCS tyrimo
pasiekimų rezultatai skirstomi į keturis pasiekimų lygmenis (A, B, C, D).
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis.
Bendra subrodiklių suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė ICCS tyrimo A pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš
visų 8 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių ICCS tyrime (matuojamas procentais).
8 klasės tarptautinio pilietinio ugdymo
ir pilietiškumo tyrimo (angl. ICCS)
rezultatų procentinis pasiskirstymas
pagal tarptautinio pilietinio ugdymo ir
pilietiškumo pasiekimų lygmenis (%)

2) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė ICCS tyrimo B pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš
visų 8 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių ICCS tyrime (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė ICCS tyrimo C pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš
visų 8 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių ICCS tyrime (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė ICCS tyrimo D pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš
visų 8 klasės mokinių skaičiaus, dalyvavusių ICCS tyrime (matuojamas procentais).
Pasiekimų lygmenys pagal surinktą balą:
-A lygmuo, daugiau kaip 562 taškų;
-B lygmuo, nuo 479 iki 562 taškų;
-C lygmuo, nuo 395 iki 478 taškų;
-D lygmuo, nuo 311 iki 394 taškų.
Duomenų šaltinis: Nacionalinis egzaminų centras.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas 7 metus.

Rezultatas.
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Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Procesas.

Vidutinis.

Vidutinis.

Procesas.

Aukštas.

Vidutinis.

CIPO modelis

Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas. Rodiklis įvertina
suminį tarptautinių dalykinių olimpiadų ir konkursų 1-3 vietų, medalių laimėtojų skaičių (vienetais).
Matavimo vienetai: vnt.

Tarptautinių olimpiadų ir konkursų 13 vietų, aukso, sidabro ir bronzos
laimėtojų skaičius (vnt.)

Skaičiavimo metodas: tarptautinių olimpiadų ir konkursų aukso, sidabro ir bronzos medalininkų skaičiaus suma ir
šalies olimpiadų bei konkursų 1-3 vietų laimėtojų skaičiaus suma (matuojamas vienetais).
Duomenų šaltinis: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
Apibrėžimas: Rodiklis įvertina švietimo sistemos būklę. Rodiklis įvertina bendrojo ugdymo mokyklų efektyvumą
atsižvelgiant į įprastą ugdymo programos trukmę, mokinių, kartojančių ugdymo programą, skaičių ir mokinių,
iškritusių iš ugdymo programos, skaičių. Kuo koeficiento reikšmė artimesnė šimtui procentų, tuo švietimo
sistemos efektyvumas didesnis rengiant ugdymo programos absolventus.
Matavimo vienetai: proc.

Bendrojo ugdymo efektyvumo
(bendrojo ugdymo mokyklose)

Skaičiavimo metodas: įprastą pasirinktos ugdymo programos trukmę (metais) parengiant nustatytą ugdymo
programos absolventų skaičių padalinti iš faktinės (įvertinus iškritusiųjų iš ugdymo programos mokinių skaičių ir
kartojančiųjų ugdymo programą mokinių skaičių) ugdymo programos trukmės (metais) parengiant nustatytą
ugdymo programos absolventų skaičių ir gautą santykį padauginti iš 100.

koeficientas (%)
Duomenų šaltinis: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Rodiklio grupė: Švietimo efektyvumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
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Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Aukštas.

Aukštas.

Apibrėžimas: Rodiklis įvertina švietimo sistemos būklę. Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo sistemos
finansavimo efektyvumą.
Matavimo vienetai: proc.

Mokytojų ir mokinių santykis (%)

Skaičiavimo metodas: Mokinių, besimokančių pagal tam tikro ISCED lygio programas, vienetų skaičių padalinti iš
mokytojų etatų skaičiaus atitinkamo ISCED lygmens programas vykdančiose švietimo įstaigose. Mokytojo etatas
pagal ISCED priskiriamas proporcingai jo turimoms kontakto valandoms atitinkamam ISCED. Imama tik pareigybė
– mokytojas.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Švietimo efektyvumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.

Procesas
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Priedas 5. Rekomenduojamas 17 taktinių švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas
Rodiklis

Apibrėžimas ir skaičiavimo metodas

CIPO
modelis

Besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis n metais
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas.

Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Aukštas.

Aukštas.

Aukštas.

Vidutinis.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos dalyvių
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Besimokančių tam tikrame ISCED
lygmenyje asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
ataskaitinę dieną, skaičius padalintas iš visų asmenų, kurie
mokosi tame pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę dieną,
skaičiaus.

Skaičiavimo metodas: besimokančių tam tikrame ISCED lygmenyje
asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ataskaitinę dieną,
skaičius padalintas iš visų asmenų, kurie mokosi tame pačiame ISCED
lygmenyje ataskaitinę dieną, skaičiaus.

Besimokančiųjų, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių,
dalis (%)

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.
Indėlis.

Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Dalyvavimas švietime.

perkeliamas iš strateginių
rodiklių

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Besimokančiųjų, kurie gauna finansinę ir kitokią paramą, dalis
(procentais). Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas.

Besimokančiųjų, kurie gauna
finansinę ir kitokią paramą,
dalis (%)
perkeliamas iš strateginių
rodiklių

Skaičiavimo metodas: besimokančiųjų tam tikrame ISCED lygmenyje,
kurie gavo finansinę ir kitokią paramą , einamųjų mokslo metų eigoje,
skaičius padalintas iš visų asmenų, besimokančiųjų tame pačiame ISCED
lygmenyje ataskaitinę dieną, skaičiaus.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6,
ISCED7, ISCED8.

Indėlis.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų, kurie gauna finansinę ir kitokią
paramą, dalis(procentais). Rodiklis signalizuoja apie
nacionalinės švietimo rinkos dalyvių charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Besimokančiųjų tam tikrame ISCED
lygmenyje, kurie gavo finansinę ir kitokią paramą, einamųjų
mokslo metų eigoje, skaičius padalintas iš visų asmenų,
besimokančiųjų tame pačiame ISCED lygmenyje ataskaitinę
dieną, skaičiaus.
Gaunantys finansinę ir kitokią paramą – Tai besimokantieji
ISCED 0-4 lygmenyse ir turintys požymį „Socialiai remiamas“
arba „Nemokamai maitinamas“ ir besimokantieji ISCED 6-8
lygmenyse, gaunantys socialinę stipendiją, našlaičio stipendiją,
finansinę pagalbą neįgaliajam, vienkartinę socialinę stipendiją,
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Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Aukštas.

Vidutinis.

užsienio lietuvio socialinę išmoką, paramą prie stipendijos.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Socialinės – ekonominės gyvenimo sąlygos.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Besimokančiųjų dalis amžiaus grupėje n metais (procentais). Rodiklis
signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus, švietimo prieinamumą.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų dalis amžiaus grupėje n metais
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus,
švietimo prieinamumą.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Besimokančiųjų pagal tam tikro ISCED
lygmens programas einamųjų metų ataskaitinę dieną skaičių
padalinus iš asmenų, priklausančių būdingai amžiaus grupei
(skaičiuojama imtinai), skaičiaus ataskaitinę dieną.

Skaičiavimo metodas: besimokančiųjų pagal tam tikro ISCED lygmens
programas einamųjų metų ataskaitinę dieną skaičių padalinus iš
asmenų, priklausančių būdingai amžiaus grupei (skaičiuojama imtinai),
skaičiaus ataskaitinę dieną.

Besimokančiųjų dalis amžiaus
grupėje (%)
perkeliamas iš strateginių
rodiklių

Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6,
ISCED7, ISCED8.

Duomenų šaltinis: ŠVIS, Statistikos departamentas.
Procesas.

Rodiklio grupė: Materialinė bazė.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0, 0-6 m.
ISCED 1, 7 - 10 m.
ISCED 2, 11 - 16 m.
ISCED 3, 17 - 18 m.
ISCED 4, ISCED 6, 19 - 22 m.
ISCED 7, 23 - 24 m.
ISCED 8, 25 - 29 m.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Rodiklis

Apibrėžimas ir skaičiavimo metodas

168
CIPO
modelis

Integruotai besimokančiųjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,
dalis n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos
dalyvių charakteristikas.

Integruotai besimokančiųjų,
turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, dalis (%)
perkeliamas iš strateginių
rodiklių

Skaičiavimo metodas: asmenų, integruotai mokomų (t.y. mokomų ne
specialiose klasėse) pagal tam tikro ISCED lygmens programas ir turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičių einamųjų metų ataskaitinę dieną
padalinus iš besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas
skaičiaus einamųjų kalendorinių metų ataskaitinę dieną.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED0 (skaidymas į tris lygmenis:
ikimokyklinis ugdymas, 0-2 m.; ikimokyklinis ugdymas, >2 m.;
priešmokyklinis ugdymas), ISCED1, ISCED2, ISCED3, ISCED4.

Procesas.

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Apibrėžimas: Integruotai besimokančiųjų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos dalyvių
charakteristikas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Asmenų, integruotai mokomų (t.y.
mokomų ne specialiose klasėse/grupėse) pagal tam tikro
ISCED lygmens programas ir turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, skaičių einamųjų metų ataskaitinę dieną padalinus iš
besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas
skaičiaus einamųjų kalendorinių metų ataskaitinę dieną.

Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Aukštas.

Aukštas.

Vidutinis.

Vidutinis.

Duomenų šaltinis: ŠVIS
Rodiklio grupė: Dalyvavimas švietime.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 0;
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.

Besimokančiųjų, kurie išvyko mokytis / studijuoti pagal tarptautines
mainų programas, dalis n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie
švietimo sistemos ypatumus, besimokančiųjų charakteristikas,
mobilumo situaciją švietimo sistemoje.

Besimokančiųjų, kurie išvyko
mokytis / studijuoti pagal
tarptautines mainų programas,
dalis (%)
perkeliamas iš strateginių
rodiklių

Skaičiavimo metodas: besimokančiųjų pagal tam tikro ISCED lygmens
programas, kurie išvyko mokytis pagal tarptautines mainų programas,
einamųjų kalendorinių metų eigoje skaičių padalinus iš besimokančiųjų
einamųjų metų ataskaitinę dieną pagal to paties ISCED lygmens
programas skaičiaus.
Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3, ISCED4, ISCED6, ISCED7,
ISCED8.

Procesas.

Apibrėžimas: Besimokančiųjų, kurie išvyko mokytis / studijuoti
pagal tarptautines mainų programas, dalis n metais
(procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus,
besimokančiųjų charakteristikas, mobilumo situaciją švietimo
sistemoje.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Besimokančiųjų pagal tam tikro ISCED
lygmens programas, kurie išvyko mokytis pagal tarptautines
mainų programas, einamųjų kalendorinių metų eigoje skaičių
padalinus iš besimokančiųjų einamųjų metų ataskaitinę dieną
pagal to paties ISCED lygmens programas skaičiaus.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Tarptautinis mobilumas
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
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modelis
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Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Vidutinis.

Vidutinis.

Vidutinis.

Aukštas.

ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.
Atvykstančių mokytis / studijuoti pagal tarptautines mainų programas,
dalis n metais (procentais). Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos
ypatumus, besimokančiųjų charakteristikas, mobilumo situaciją
švietimo sistemoje. Skaičiuojami ISCED lygiai: ISCED2, ISCED3, ISCED4,
ISCED6, ISCED7, ISCED8.

Atvykstančių mokytis /
studijuoti pagal tarptautines

Skaičiavimo metodas: pagal tam tikro ISCED lygmens programas, kurie
einamųjų mokslo metų eigoje atvyko mokytis pagal tarptautines mainų
programas, padalinus iš besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens
programas einamųjų metų skaičiaus ataskaitinę dieną.

mainų programas, dalis (%)

Procesas.

Apibrėžimas: Atvykstančių mokytis / studijuoti pagal
tarptautines mainų programas, dalis n metais (procentais).
Rodiklis signalizuoja apie švietimo sistemos ypatumus,
besimokančiųjų charakteristikas, mobilumo situaciją švietimo
sistemoje.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Pagal tam tikro ISCED lygmens
programas, kurie einamųjų mokslo metų eigoje atvyko
mokytis pagal tarptautines mainų programas, padalinus iš
besimokančiųjų pagal to paties ISCED lygmens programas
einamųjų metų skaičiaus ataskaitinę dieną.
Duomenų šaltinis: ŠVIS.

perkeliamas iš strateginių

Rodiklio grupė: Tarptautinis mobilumas

rodiklių

Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2;
ISCED 3;
ISCED 4;
ISCED 6;
ISCED 7;
ISCED 8.

2 klasės mokinių nacionalinių
mokinių pasiekimų patikrinimų
(NMPP) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų
lygmenis (%)

Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis pateikia informaciją apie 2 klasės
nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatus. Pagal
NMPP skalę išsiskiriami 3 pasiekimų lygmenys (trečia, antra, pirma
grupės). NMPP 2 klasėje mokiniai laiko šiuos pasiekimų patikrinimus:
1. Skaitymas (teksto suvokimas).
2. Rašymas (teksto kūrimas).
3. Rašymas (kalbos sandaros pažinimas).
4. Matematika.

Rezultatas.

Nėra.
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Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Vidutinis.

Aukštas.

Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Kiekvienam NMPP pasiekimų patikrinimui
skaičiuojami trys subrodikliai. Rodiklis susidaro iš trijų subrodiklių
procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių
suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama 2 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
trečią pasiekimų grupę, skaičių padalinus iš visų 2 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama 2 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
antrą pasiekimų grupę, skaičių padalinus iš visų 2 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama 2 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
pirmą pasiekimų grupę, skaičių padalinus iš visų 2 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1.

4 klasės mokinių nacionalinių
mokinių pasiekimų patikrinimų
(NMPP) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų
lygmenis (%)

Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis pateikia informaciją apie 4 klasės
nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatus. Pagal
NMPP skalę išsiskiriami 4 pasiekimų lygmenys (aukštesnysis,
pagrindinis, patenkinamas ir nepasiektas patenkinamas). NMPP 4
klasėje mokiniai laiko šiuos pasiekimų patikrinimus :
1. Lietuvių kalba (skaitymas).
2. Lietuvių kalba (rašymas).
3. Matematika.
4. Pasaulio pažinimas.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Kiekvienam NMPP pasiekimų patikrinimui
skaičiuojami 4 subrodikliai. Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių
procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių
suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 4 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).

Rezultatas.

Nėra.
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Rodiklio

Rodiklio

integralumas

efektyvumas

Vidutinis.

Aukštas.

2) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
pagrindinį pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 4 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
patenkinamą pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 4 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama 4 klasės mokinių, kurie nepasiekė
NMPP patenkinamo pasiekimų lygio, skaičių padalinus iš visų 4 klasės
mokinių skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1.

6 klasės mokinių nacionalinių
mokinių pasiekimų patikrinimų
(NMPP) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų
lygmenis (%)

Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis pateikia informaciją apie 6 klasės
nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatus. Pagal
NMPP skalę išsiskiriami 4 pasiekimų lygmenys (aukštesnysis,
pagrindinis, patenkinamas ir nepasiektas patenkinamas). NMPP 6
klasėje mokiniai laiko šiuos pasiekimų patikrinimus :
1. Lietuvių kalba (skaitymas).
2. Lietuvių kalba (rašymas).
3. Matematika.
Matavimo vienetai: proc.
Skaičiavimo metodas: Kiekvienam NMPP pasiekimų patikrinimui
skaičiuojami 4 subrodikliai. Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių
procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių
suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama 6 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 6 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama 6 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
pagrindinį pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 6 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama 6 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
patenkinamą pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 6 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama 6 klasės mokinių, kurie nepasiekė

Rezultatas.

Nėra.
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Vidutinis.

Aukštas.

NMPP patenkinamo pasiekimų lygio, skaičių padalinus iš visų 6 klasės
mokinių skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis pateikia informaciją apie 8 klasės
nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatus. Pagal
NMPP skalę išsiskiriami 4 pasiekimų lygmenys (aukštesnysis,
pagrindinis, patenkinamas ir nepasiektas patenkinamas). NMPP 8
klasėje mokiniai laiko šiuos pasiekimų patikrinimus:
1. Lietuvių kalba (skaitymas).
2. Lietuvių kalba (rašymas).
3. Matematika.
4. Gamtos mokslai.
8 klasės mokinių nacionalinių
mokinių pasiekimų patikrinimų
(NMPP) rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų
lygmenis (%)

5. Socialiniai mokslai.
Matavimo vienetai: proc.
Rodiklio skaičiavimo metodas: Kiekvienam NMPP pasiekimų patikrinimui
skaičiuojami 4 subrodikliai. Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių
procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių
suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 8 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
pagrindinį pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 8 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie pasiekė NMPP
patenkinamą pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų 8 klasės mokinių
skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama 8 klasės mokinių, kurie nepasiekė
NMPP patenkinamo pasiekimų lygio, skaičių padalinus iš visų 8 klasės
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Rodiklio
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efektyvumas

Aukštas.

Aukštas.

mokinių skaičiaus, dalyvavusių NMPP (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis pateikia informaciją apie pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) rezultatus. Pagal pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimų vertinimo skalę išsiskiriami 4 pasiekimų
lygmenys (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas ir nepatenkinamas).
Vykdomi šių ugdymo programos dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimai:
1. Lietuvių kalba ir literatūra.
2. Matematika.
3. Pasirenkamoji gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių).
Mokinių pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimų (PUPP)
rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų
lygmenis (%)

Įvertinimų skirstymas pagal lygius:
1-Nepatenkinamas lygis – gavus 1–3 įvertinimą PUPP;
2-Patenkinamas lygis – gavus 4–5 įvertinimą PUPP;
3-Pagrindinis lygis – gavus 6–8 įvertinimą PUPP;
4-Aukštesnysis lygis – gavus 9–10 įvertinimą PUPP.
Matavimo vienetai: proc.
Rodiklio skaičiavimo metodas: Kiekvienam PUPP pasiekimų patikrinimui
skaičiuojami 4 subrodikliai. Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių
procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių
suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie PUPP pasiekė aukštesnįjį
pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus, laikiusių PUPP
(matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie PUPP pasiekė pagrindinį
pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus, laikiusių PUPP
(matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie PUPP pasiekė

Rezultatas.

Nėra.
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Rodiklio

Rodiklio
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Aukštas.

Aukštas.

patenkinamą pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus,
laikiusių PUPP (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie nepasiekė PUPP
patenkinamo pasiekimų lygio, skaičių padalinus iš visų mokinių
skaičiaus, laikiusių PUPP (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 2.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis pateikia informaciją apie valstybinių
brandos egzaminų (VBE) rezultatus.
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų pasiekimų lygmenys:
1. Nepatenkinamas lygis – gavus 0–15 valstybinio brandos egzamino
įvertinimo balų.
2. Patenkinamas lygis – gavus 16–35 valstybinio brandos egzamino
įvertinimo balų.
Mokinių valstybinių brandos
egzaminų rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų
lygmenis (%)

3. Pagrindinis lygis – gavus 36–85 valstybinio brandos egzamino
įvertinimo balų.
4. Aukštesnysis lygis – gavus 86–100 valstybinio brandos egzamino
įvertinimo balų.
Matavimo vienetai: proc.
Rodiklio skaičiavimo metodas: Kiekvienam VBE skaičiuojami 4
subrodikliai. Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių procentinio
pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių suma
sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie VBE pasiekė aukštesnįjį
pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus, laikiusių VBE
(matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie VBE pasiekė pagrindinį
pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus, laikiusių VBE

Rezultatas.

Nėra.
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Aukštas.

Aukštas.

(matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie VBE pasiekė
patenkinamą pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus,
laikiusių VBE (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie nepasiekė VBE
patenkinamo pasiekimų lygio, skaičių padalinus iš visų mokinių
skaičiaus, laikiusių VBE (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 3.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis pateikia informaciją apie mokyklinių
brandos egzaminų (MBE) rezultatus.
Mokyklinių brandos egzaminų pasiekimų lygmenys:
1. Nepatenkinamas lygis – gavus 1–3 įvertinimą mokykliniame brandos
egzamine.
2. Patenkinamas lygis – gavus 4–5 įvertinimą mokykliniame brandos
egzamine.
Mokinių mokyklinių brandos
egzaminų rezultatų procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų
lygmenis (%)

3. Pagrindinis lygis – gavus 6–8 įvertinimą mokykliniame brandos
egzamine
4. Aukštesnysis lygis – gavus 9–10 įvertinimą mokykliniame brandos
egzamine.
Matavimo vienetai: proc.
Rodiklio skaičiavimo metodas: Kiekvienam MBE skaičiuojami 4
subrodikliai. Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių procentinio
pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių suma
sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie MBE pasiekė aukštesnįjį
pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus, laikiusių MBE
(matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie MBE pasiekė pagrindinį

Rezultatas.

Nėra.

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Rodiklis

Apibrėžimas ir skaičiavimo metodas

176
CIPO
modelis

Pastabos ir rekomendacijos dėl atnaujinimo

Rodiklio
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Vidutinis.

Aukštas.

pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus, laikiusių MBE
(matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie MBE pasiekė
patenkinamą pasiekimų lygį, skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus,
laikiusių MBE (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie nepasiekė MBE
patenkinamo pasiekimų lygio, skaičių padalinus iš visų mokinių
skaičiaus, laikiusių MBE (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 3.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis įvertins mokinių metinių įvertinimų
procentinį pasiskirstymą nustatytus 4 pasiekimų lygmenis
pagrindiniame (5-10 klasės arba 5-8 ir gimnazijos I-II klasės) ir
viduriniame (gimnazijos III-IV klasės) ugdyme.
Keturi pasiekimų lygmenys:
1. Labai gerai besimokantis mokinys – metiniai visų dalykų įvertinimai
yra „9“ arba „10“.
Mokinių metinių įvertinimų
procentinis pasiskirstymas
pagal pasiekimų lygmenis (%)

2. Gerai besimokantis mokinys – metiniai visų dalykų įvertinimai yra ne
mažesni negu „7“ (išskyrus labai gerai besimokančius).
3. Patenkinamai besimokantis mokinys – metiniai visų dalykų įvertinimai
yra ne mažesni negu „4“ (išskyrus labai gerai ir gerai
besimokančiuosius).
4. Nepatenkinamai besimokantis mokinys – bent vieno mokomojo
dalyko metinis įvertinimas yra „1“, „2“ arba „3“.
Matavimo vienetai: proc.
Rodiklio skaičiavimo metodas: Kiekvienam mokomajam dalykui
skaičiuojami 4 subrodikliai. Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių
procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių
suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie labai gerai mokosi,

Rezultatas.

Nėra.
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Vidutinis.

Aukštas.

skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus (matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie gerai mokosi, skaičių
padalinus iš visų mokinių skaičiaus (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie patenkinamai mokosi,
skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie mokosi nepatenkinamai,
skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis įvertins mokinių metinių įvertinimų
vidurkio procentinį pasiskirstymą nustatytus 4 pasiekimų lygmenis
pagrindiniame (5-10 klasės arba 5-8 ir gimnazijos I-II klasės) ir
viduriniame (gimnazijos III-IV klasės) ugdyme.

Mokinių metinių įvertinimų
vidurkio procentinis
pasiskirstymas pagal pasiekimų
lygmenis (%)

Matavimo vienetai: proc.
Rodiklio skaičiavimo metodas: Rodiklis susidaro iš keturių subrodiklių
procentinio pasiskirstymo pagal pasiekimų lygmenis. Bendra subrodiklių
suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie labai gerai mokosi,
skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus (matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie gerai mokosi, skaičių
padalinus iš visų mokinių skaičiaus (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie patenkinamai mokosi,
skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus (matuojamas procentais).
4) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie mokosi nepatenkinamai,
skaičių padalinus iš visų mokinių skaičiaus (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.

Rezultatas.
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Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis įvertins mokinių pasirinkimus
vienuoliktoje (III gimnazijos) klasėje mokytis mokomuosius dalykus
pagal A ar B lygį, užsienio kalbų lygį siekiant prognozuoti, kokią aukštojo
mokslo studijų pakraipą mokiniai planuoja rinktis po vidurinio ugdymo.

Vienuoliktosios (III gimnazijos)
klasės mokinių ugdymo
programos dalykų lygio
pasirinkimų procentinis
pasiskirstymas (%)

Matavimo vienetai: proc.
Rodiklio skaičiavimo metodas: Kiekvienam mokomajam dalykui
skaičiuojami 2 subrodikliai. Rodiklis susidaro iš dviejų subrodiklių
procentinio pasiskirstymo pagal mokomojo dalyko lygį. Bendra
subrodiklių suma sudaro 100 proc.
1) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie pasirinko mokomąjį
dalyką mokytis A, A1, A2 lygiu, skaičių padalinus iš mokinių skaičiaus
pasirinkusio šį dalyką (matuojamas procentais).

Rezultatas.

Nėra.

Aukštas.

Aukštas.

Rezultatas.

Nėra.

Aukštas.

Aukštas.

2) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurie pasirinko mokomąjį
dalyką mokytis B, B1, B2 lygiu, skaičių padalinus iš mokinių skaičiaus
pasirinkusio šį dalyką (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 3.

Mokinių fizinis pajėgumo testų
rezultatų pajėgumų zonos (%).

Apibrėžimas: Rodiklis signalizuoja apie nacionalinės švietimo rinkos
dalyvių charakteristikas. Rodiklis įvertins mokinių fizinį pajėgumą,
siekiant įvertinti, jų fizinę būklę, sportui skirtą infrastruktūrą.
Fizinis mokinių pajėgumas vertinamas zonomis: žalia, geltona, raudona.
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Matavimo vienetai: proc.
Rodiklio skaičiavimo metodas: Rodiklis skaičiuojamas kiekvienai
pajėgumo zonai (3 subrodikliai). Mokiniui pajėgumo zona priskiriama
pagal fizinių testų rezultatų (zonų) vidurkį.
1) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurių pajėgumo zona žalia,
skaičių padalinus iš mokinių skaičiaus, dalyvavusių fizinio pajėgumo
teste (matuojamas procentais).
2) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurių pajėgumo zona geltona,
skaičių padalinus iš mokinių skaičiaus, dalyvavusių fizinio pajėgumo
teste (matuojamas procentais).
3) subrodiklio reikšmė gaunama mokinių, kurių pajėgumo zona geltona,
skaičių padalinus iš mokinių skaičiaus, dalyvavusių fizinio pajėgumo
teste (matuojamas procentais).
Duomenų šaltinis: ŠVIS.
Rodiklio grupė: Gebėjimai ir raštingumas.
Skaičiavimo reguliarumas: Kas metus.
Skaidymo taisyklės (pagal švietimo lygmenis):
ISCED 1;
ISCED 2;
ISCED 3.
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 6. Institucijų rekomendacijos dėl rodikliams reikalingų duomenų
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 7. Interviu su Nacionalinio egzaminų centro (NEC) atstovu

Priedas 8. Mokyklų pažanga, pamokos išorinis vertinimas, leidinys „Švietimo būklės apžvalga“
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Priedas 9. Interviu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) atstovais
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Priedas 10. Interviu su Švietimo mainų ir paramos fondo (ŠMPF) atstovais

Priedas 11. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 12. Pasirenkamasis vaikų ugdymas. Programa „Kaleidoskopas“. Projektas „Learning to Be“

Priedas 13. Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijos. Ugdytinių sportinių pasiekimų vertinimas
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 14. Sporto pasiekimų vertinimo, monitoringo ar stebėsenos sistema neegzistuojama

Priedas 15. 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. ISAK-2692 ir 2007 m. vasario 21 d. Nr. ISAK-245
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Priedas 16. 2012 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V-1200

Priedas 17. Remiantis 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2692 „Dėl valstybės švietimo stebėsenos rodiklių
patvirtinimo“ buvo patvirtinti 95 rodikliai ir 1 metarodiklis

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Priedas 18. 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1200 patvirtinti 49 valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai

Priedas 19. Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės vertinimo rodikliai (25 rodikliai, pagal
„Geros mokyklos“ koncepcija)

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 20. Geros mokyklos“ koncepcija
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

189

Priedas 21. LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo“ Geros mokyklos koncepcijos priedas

Priedas 22. Mokinių registre kaupiami duomenys (2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-405) (I/IV)

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 23. Mokinių registre kaupiami duomenys (2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-405) (II/IV)

Priedas 24. Mokinių registre kaupiami duomenys (2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-405) (III/IV)

190

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 25. Mokinių registre kaupiami duomenys (2016 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-405) (IV/IV)

Priedas 26. Mokinių registro duomenų teikėjai ir jų teikiami duomenys

191

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 27. Detali duomenų išklotinė, kokius duomenis gauna duomenų gavėjai iš mokinių registro
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 28. Mokinių registro duomenų teikėjai ir gavėjai
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 29. Tarpinis pristatymas ir grupinė diskusija 2018-11-15
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 30. NMPP 8 klasės klausimyno pavyzdys
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Priedas 31. Statistiko departamento pateikta informacija dėl duomenų klasifikatoriaus pasikeitimo
Senas
klasifikatorius,
nurodytas ŠVIS rodiklių
apraše

ŠVIS nurodytas duomenų šaltinis

Neturim duomenų

„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika->gyventojai->gyventojų
skaičius ir sudėtis-> nuolatinių gyventojų sk. metų pradžioje“.

Naujas klasifikatorius,
pagal skirtingus pjūvius
(informacija
iš
Statistikos
departamento)
M3010210
M3010222
M3010216
M3010214
M3010205
M3010213
M3010206
M3010224
M3010202
M3010203
M3010215_1

M3030901

„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika->Gyventojų užimtumas ir
nedarbas->Nedarbo lygis“

M3030903
M3030001_2
M3030101_1
M3030901_1
M3030905_2
M3030909_3

M3080303

Skurdo rizikos lygis. Gyventojų, kurie gyvena žemiau skurdo ribos, dalis (%).
Duomenys yra gaunami užklausos būdu iš Lietuvos statistikos departamento.

M3080302
M3080303
M3080304
M3080308

M3170105

Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, dalis (%).

M3170104

„Informacija randama šiuo keliu: www.Ird.lt --> nusikalstamų veikų žinybinis
registras-> ataskaitos-> nusikalstamumo ir ikiteisminių tyrimų statistika“.

M3170105
M3170105_1
M3170105_2

M3010608

Savižudybių skaičius

M3010608

100 000 gyventojų (vnt.)

M3010603

Higienos institutas pateikia oficialiu raštu.

M3010622

RDB rodiklis Mirusiųjų skaičius pagal mirties priežastis

M3010623
M3010620
M3010621

M2010102

„Rodiklių duomenų bazė: Ūkis ir finansai-> nacionalinės sąskaitos(ESS2010)->
bendras vidaus produktas-> BVP to meto kainomis -> BVP-> BVP vienam gyventojui
to meto kainomis“.

M2110102
M2110256_2
M2110202_1

M3110905

M3110906

„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika-> švietimas ir gyventojų
išsilavinimas->švietimo finansai->valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos
švietimui palyginti su BVP“.
„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika-> švietimas ir gyventojų

M3110901_2
M3110905_2
M3110901_2

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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išsilavinimas->švietimo finansai->vienam besimokančiam asmeniui teko lėšų“.
M3110902

„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika-> švietimas ir gyventojų
išsilavinimas->švietimo finansai->mokyklų lėšos ir pajamos“.

M9020201

„Rodiklių duomenų bazė: Mokslas ir technologijos->informacinės technologijos>informacinės technologijos namų ūkiuose->asmenys, kurie naudojasi
informacinėmis technologijomis (naudojosi internetu per paskutinius 3 mėnesius).

M3110902

M9020201
M9020203
M9020202
M9020206
M9020206
M9020212

M3110120

„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika-> švietimas ir gyventojų
išsilavinimas->20-24m. jaunimo, įgijusio vidutinį ar aukštesnį už vidutinį išsilavinimą
ir

30-34m. amžiaus gyventojų įgijusių aukštą išsilavinimą, dalis“.

M3110120

M3110124

M3110116

„Rodiklių duomenų bazė: Gyventojai ir soc. statistika-> švietimas ir gyventojų
išsilavinimas/nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje“.

Dubliuoja pirmą

Senas
klasifikatorius,
nurodytas ŠVIS rodiklių
apraše

ŠVIS nurodytas duomenų šaltinis

Naujas klasifikatorius
(informacija
iš
Statistikos
departamento

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

Priedas 32. Oficialiosios statistikos portalo duomenų prieiga registruotu naudotojo vardu
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Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Priedas 33. OSP RESTful žiniatinklio paslauga

OSP RESTful žiniatinklio paslauga suteikia programinę prieigą prie Rodiklių duomenų bazės statistinių
duomenų ir struktūrinių metaduomenų. Žiniatinklio paslauga konstruojama remiantis SDMX 2.1 RESTful
žiniatinklio paslaugų specifikacija.
Žiniatinklio paslauga turi 2 veikimo režimus:
•

duomenų ištraukimas: kai žinomi duomenys, kuriuos norima paimti

•

struktūrinių metaduomenų ištraukimas: kai norima sužinoti žiniatinklio paslaugos duomenų
tarnybinius (aprašomuosius) duomenis, reikalingus užklausai sukonstruoti ar duomenims interpretuoti
Žiniatinklio paslauga užklausos atsakymą gali grąžinti 2 formatais:
•

XML formatu, skirtu keistis SDMX struktūrizuotais duomenimis ir metaduomenimis

• JSON formatu, skirtu duomenims pateikti ir vizualizuoti interneto puslapiuose
Visų SDMX užklausos atsakymo pranešimų struktūra yra tokia pati, t.y.:
•

antraštė

•

turinys (0..1)

• poraštė (0..1)
Antraštėje pateikiami pranešimo tarnybiniai duomenys. Turinys priklauso nuo užklausos tipo ir formato.
Poraštėje, pateikiamos duomenų užklausos apdorojimo klaidos, jei tokių buvo.

Duomenų ištraukimas
Visi Rodiklių duomenų bazėje saugomi duomenys gali būti gaunami naudojant žemiau pateiktą užklausos
eilutę:
protocol://ws-entry-point/resource/flowRef/key/providerRef?queryStringParameters
Kur:
•

protocol – Žiniatinklio paslauga teikiama per https.

•

ws-entry-point – Žiniatinklio paslauga pasiekiama adresu
https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_xml/ arba https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_json/

•

resource – Duomenų užklausos išteklius yra data

•

flowRef - Duomenų srauto nuoroda, apibudinanti duomenis, kuriuos reikia grąžinti. Nuorodos
formatas: <AGENCY_ID>, <FLOW_ID>, <VERSION> arba <AGENCY_ID>, <FLOW_ID> arba
<FLOW_ID>, kur AGENCY_ID – agentūros, kuri palaiko duomenų srautą,
identifikatorius, FLOW_ID – duomenų srauto identifikatorius, VERSION – duomenų srauto versija

•

Key – Grąžinamos serijos raktas, leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti statistinius duomenis. Šioje
paslaugos versijoje kelio parametras yra nepalaikomas.

•

providerRef – Duomenų teikėjas. Šioje paslaugos versijoje kelio parametras yra nepalaikomas.

•

queryStringParameters – šioje paslaugos versijoje palaikomi tik startPeriod ir endPeriod. Palaikomi
datų formatai:
YYYY
–
metiniams
duomenims,
pvz.,
2017
YYYY-S[1-2]
–
pusmečio
duomenims,
pvz.,
2017-S1
YYYY-Q[1-4]
–
ketvirčio
duomenims,
pvz,
2017-Q1
- YYYY-MM – mėnesiniams duomenims, pvz., 2017-01

Pavyzdžiai:
•

kai norima stebėjimų duomenis gauti XML formatu

•

kai norima gauti 2005-2007 metų stebėjimų duomenis
https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_xml/data/S3R629_M3010217/?startPeriod=2005-01&endPeriod=200701

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė

•
•
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Kai norima gauti visus duomenų rinkinio stebėjimų duomenis
https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_xml/data/S3R629_M3010217
kai norima stebėjimų duomenis gauti JSON formatu
https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_json/data/S3R629_M3010217/?startPeriod=2005-01&endPeriod=200701

Struktūrinių metaduomenų ištraukimas
Visi struktūriniai metaduomenys gali būti gaunami naudojant žemiau pateiktą užklausos eilutę:
protocol://ws-entry-point/resource/agencyID/resourceID/version/itemID?queryStringParameters
Kur:
•

protocol - Žiniatinklio paslauga teikiama per https.

•

ws-entry-point - Žiniatinklio paslauga pasiekiama adresu https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_xml/

•

resource - Grąžintinų struktūrinių metaduomenų tipas: dataflow arba datastructure

•

agencyID - Agentūros, palaikančios artefaktą, identifikatorius

•

resourceID - Artefakto identifikatorius

•

version - Grąžintino artefakto versija. Šioje paslaugos versijoje reikšmė visuomet vėliausia (latest)

•

queryStringParameters - Šioje paslaugos versijoje neprivalomi parametrai nepalaikomi

Pavyzdžiai:
•

kai norima gauti duomenų rinkinių sąrašą
https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_xml/dataflow/

•

kai norima gauti konkretaus duomenų rinkinio apibrėžimą
https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_xml/dataflow/LSD/S3R629_M3010217

•

kai norima gauti duomenų struktūros apibrėžimą
https://osp-rs.stat.gov.lt/rest_xml/datastructure/lsd/M3010217/

Apribojimai
Žemiau yra išvardyti OSP RESTful žiniatinklio paslaugų apribojimai:
•

palaikomos anoniminės užklausos, nėra naudotojų autentifikacijos

•

duomenų užklausos atsakymo dydis ribojamas 1 000 000 stebėjimų įrašų.

•

didžiausias užklausos URL ilgis – 1000 simbolių

•

palaikomas tik bendrasis (angl. Generic) XML pranešimo formatas

•

palaikomas tik „plokščias“ duomenų vaizdas (parametras dimensionAtObservation = AllDimensions),
nepalaikomas duomenų grupavimas (serijos ir grupės)

•

nepalaikomas versijavimas: visada grąžinama paskutinė duomenų versija

•

duomenų suspaudimas palaikomas naudojant HTTP Header lauką Accept-Encoding=gzip

•

nepalaikomi neprivalomi duomenų užklausos kelio parametrai key (=all) ir providerRef (=all)

•

nepalaikomi neprivalomi duomenų užklausos eilutės parametrai updatedAfter, firstNObservations,
lastNObservations, dimensionAtObservation (=AllDimensions), detail (=full), includeHistory
(=falsel)

•

nepalaikomi neprivalomi struktūrinių metaduomenų užklausos eilutės parametrai detail (=full),
references (=parentsandsiblings)

Esamos švietimo stebėsenos ir vertinimo tendencijų, gerinant mokinių pasiekimus, analizė
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Priedas 34. Bendrojo ugdymo pedagogų (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus) etato struktūra

Bendrojo ugdymo pedagogų (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus) etato struktūra
Pareigybė (bendrojo ugdymo
pedagogams, išskyrus
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogus)
Mokytojas (pedagoginis darbo
stažas iki 2 metų)
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Mokytojas ekspertas
(pedagoginis darbo stažas nuo
daugiau kaip 2 metų)

Kontaktinės
valandos
1 „kišenė“
504–756

504–1 008

Nekontaktinės valandos
valandos funkcijoms,
valandos funkcijoms,
susijusioms su
susijusioms su veikla
kontaktinėmis
mokyklos bendruomenei,
valandomis, vykdyti
vykdyti
2 „kišenė“
3 „kišenė“
nuo 60 iki 100 proc.
iki 40 proc.
kontaktinių valandų
visų valandų
skaičiaus
skaičiaus
nuo 30 iki 50 proc.
kontaktinių valandų
skaičiaus

iki 50 proc.
visų valandų
skaičiaus

Skaičiuojama nuo
kontaktinių valandų
skaičiaus

Skaičiuojama nuo
kontaktinių ir abiejų
nekontaktinių valandų
sumos (nuo visų valandų
etate)

Iš viso 1
pilno etato
valandų per
metus

1 512

