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Mokslo metų trukmės kaita Lietuvoje 2016–2019 m.

•	 2016 m. Lie tu vos mo ki nių moks lo me tų truk mė bu vo vie na trum piau sių Eu ro po je 
(32–34 sa vai tės), nors dau gu mo je ki tų Eu ro pos ša lių ug dy mo pro ce sas tru ko nuo 37 iki 
40 sa vai čių. 2017–2018, 2018–2019 moks lo me tai Lie tu vo je bu vo pail gin ti, sie kiant su
ba lan suo ti mo ky mo si krū vį, ir kar tu su ki to mis prie mo nė mis – ge rin ti ug dy mo ko ky bę. 
Pail gi nus moks lo me tus Lie tu vos pra di nių kla sių mo ki niai išli ko tarp trum piau
siai be si mo kan čių ir il giau sias va sa ros atos to gas tu rin čių Eu ro po je, o pa grin di
nio ug dy mo pro gra mos mo ki nių moks lo me tai ir va sa ros atos to gos trun ka pa
našiai kaip dau ge ly je Eu ro pos ša lių (re gio nų). 

•	 Ver ti nant mo ky mo si lai ko krū vį pa gal tai, kiek va lan dų vi du ti niškai yra mo ko ma si per 
die ną, 2018–2019 m. m. Lie tu vos pra di nių kla sių mo ki niai mo kė si ma žiau va lan
dų per die ną nei dau ge ly je ki tų Eu ro pos ša lių, o pa grin di nio ug dy mo pro gra
mos mo ki nių mo ky mo si lai ko krū vis pa di dė jo pa ste bi miau, ta čiau Lie tu va vis dar 
pa ten ka į ša lių gru pę, ku rio je va lan dų, skir tų mo ky mui si, vi dur kis die nai yra pa ly gin ti 
mažes nis nei vi du ti nis Eu ro po je.

•	 Išana li zuo tos mo ky mo si truk mės są sa jos su mo ki nių pa sie ki mais ro do, kad: 1) Per ne
lyg il ga (60 val. per sa vai tę ar dau giau) ben dra mo ky mo si truk mė tu ri ne igia mos 
įta kos pa sie ki mams. 2) Op ti ma li na mų dar bų ruo ši mo truk mė (nuo 45 min. ir ne 
dau giau nei 3 val. per sa vai tę) pa de da pa siek ti aukšte snius re zul ta tus. 3) Di de
lę ne igia mą įta ką mo ki nių pa sie ki mams tu ri pa mo kų pra lei di mas ir vė la vi mas.  
4) Di des nis va lan dų skai čius, skir tas gam tos moks lų pa mo koms, tu rė jo tei gia
mos įta kos pen kio lik me čių PI SA 2015 ty ri me gam ta moks li nio raštin gu mo re zul
ta tams, ta čiau ki ti ty ri mai (PIRLS, TIMSS) ro do, kad aukš čiau sius re zul ta tus pa sie ku sio
se pa sau lio ša ly se da ly kų pa mo koms ski ria mas lai kas ski ria si reikšmin gai, tad da ry ti nos 
įžval gos, kad ge riems mo ki nių ug dy mo(si) re zul ta tams to se šaly se di des nę įta ką tu ri 
ki ti veiks niai (pa vyz džiui, mo ky to jų dė me sys tam tik rų ge bė ji mų ug dy mui). 

•	 Lie tu vos pra di nių kla sių mo ki niai, mo ky da mie si net mažiau va lan dų nei vi du ti niškai 
Eu ro po je, ge ba pa siek ti ge rus re zul ta tus, o tai sie ti na su aukš tes ne pa mo kų ko ky be. 
Pa grin di nio ug dy mo pa ko pos mo ki nių pa sie ki mai tarp tau ti niuo se ty ri muo se vi
du ti niš ki, o na cio na li niai ty ri mai ro do pa sie ki mų skir tu mus, to dėl di džiau sio tei gia mo 
po vei kio iš moks lo me tų pail gi ni mo ga li me ti kė tis šios ug dy mo pro gra mos mo ki nių 
pa sie ki mams, ypač jei gu kar tu bus tai ko mos ug dy mo ko ky bės ge ri ni mo prie mo nės. 

Šaltinis: ŠMSM bendrieji ugdymo planai
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Kaip ir kodėl keitėsi mokslo 
metų trukmė Lietuvoje?

Ilgą laikotarpį (1998–2007 m.) Lietuvoje moks
lo metai pagrindinio ugdymo pakopos ir vidurinio 
ugdymo programos (išskyrus baigiamąją klasę) mo
kiniams truko 195 dienas (39 savaites) per mokslo 
metus. 2002 m. atliktas 11, 13 ir 15 metų mokinių 
nuomonės tyrimas rodė, kad daug arba gana daug 
apkrauti mokyklos užduotimis jautėsi net 59 proc. 
mokinių (Lenčiauskienė, Zaborskis, 2005). Kiti tyrimai 
(Barkauskaitė ir kiti, 2004; Sketerskienė, 2009) taip pat 
rodė, kad mokymosi krūviai yra per dideli ir turi būti 
optimizuoti. Siekiant subalansuoti mokymosi laiko 
krūvį, gerinti ugdymo kokybę, nuo 2008 m. mokslo 
metus pradėta trumpinti, imtasi atnaujinti bendrojo 
ugdymo programas. Po 2008 m. atliktų pagrindinio 
ugdymo bendrųjų programų pakeitimų, nebekeičiant 
ugdymo turinio apimčių (išskyrus 2011 m. atnaujintas 
vidurinio ugdymo programas) ir trumpėjant mokslo 
metams, mokiniams palaipsniui vėl ėmė didėti mo
kymosi laiko krūvis. Mokyklos nebespėdavo tinkamai 
įgyvendinti ugdymo programų, mokiniai neįtvirtinda
vo žinių ir gebėjimų. 2016 m., Eurydice duomenimis, 
Lietuvos mokinių mokslo metų trukmė jau buvo tapu
si viena trumpiausių Europoje (32–34 savaitės), nors 
daugumoje kitų Europos šalių ugdymo procesas tru
ko nuo 37 iki 40 savaičių. 

Greta kitų priežasčių, sprendimą vėl ilginti moks
lo metų trukmę lėmė ir gana žemi Lietuvos penkio
likmečių rezultatai PISA  pasiekimų tyrimuose bei 
EBPO, į kurią Lietuva neseniai įstojo, ekspertų reko
mendacijos. Ekspertai teigė, kad ilgesni mokslo me
tai – vienas iš veiksnių, galinčių padėti pagerinti mo
kinių pasiekimus.  

EBPO ekspertai rekomendacijose Lietuvos švieti
mo politikai pasiūlė kelis būdus, kaip būtų galima pa

ilginti mokymuisi skirtą laiką (OECD, 2017): 1) didinti 
mokymosi dienų skaičių per metus; 2) didinti priva
lomojo ugdymo metų skaičių; 3) didinti pamokų per 
dieną skaičių. Apibendrindami rekomendacijas, EBPO 
ekspertai teigė, kad tikslingiausia būtų pailginti moks
lo metus ir ankstinti pradinį ugdymą vieneriais metais 
(OECD, 2017). Ankstesnė analizė (Pradinio ugdymo 
organizavimo ypatumai: kiek tai turi įtakos mokinių 
pasiekimams?, 2015) atskleidė, kad kokybiškas anks
tyvasis ugdymas turi didelę įtaką sėkmingai tolesnei 
vaiko raidai ir jo mokymuisi. Vaikų, ilgiau dalyvaujan
čių ankstyvajame ugdyme, pasiekimai yra aukštesni. 
Todėl pastaruoju metu daugelyje Europos šalių insti
tucinis ugdymas ankstinamas, o Lietuvoje vyksta dis
kusijos dėl privalomo ugdymo ankstinimo. 

2017–2018, 2018–2019 m. m. pagrindinio ir vi
durinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo 
planuose padidintas mokslo metų dienų skaičius (to
lesnių mokslo metų ugdymo planuose ugdymo dienų 
skaičius nebus didinamas):

 1–4 klasių mokiniams 2017–2018 m. m. pradžia ir 
pabaiga nesiskyrė nuo 2016–2017 m. m., tačiau, atsi
sakius papildomų 10 dienų trukmės atostogų, mokslo 
metai tapo dviem savaitėmis ilgesni ir truko 170 ug
dymo dienų. 2018–2019 m. m. pailginti dar 5 dieno
mis – iki 175 dienų;

 5–10 ir I–III gimnazijos klasių mokiniams 2017–
2018 m. m. ilgėjo dviem savaitėmis, o 2018–2019 m. 
m. pridėjus dar 5 dienas išaugo iki 185 dienų;

 IV gimnazijos klasės mokiniams mokslo metų tru
kmė nesikeitė, t. y. mokslo metai truko 165 dienas ir 
baigėsi gegužės pabaigoje; 2019–2020, 2020–2021 
m. m. ugdymo planuose mokymosi dienų skaičius su
mažintas iki 163). 

Toliau apžvelgsime, kiek laiko po įvykdytų mokslo 
metų ilginimo pokyčių mokosi Lietuvos mokiniai lygi
nant su kitų Europos šalių mokiniais.

1 Tarp tau ti nis pen kio lik me čių ty ri mas PI SA skir tas įver tin ti pen kio lik me čių su kaup tas ži nias ir ge bė ji mus, rei ka lin gus vi sa ver čiam da ly va vi mui 
visuome nės gy ve ni me. Ty ri mas at lie ka mas kas 3 me tus. Lie tu va šia me ty ri me da ly va vo pen kis kar tus – 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 m, ta čiau 
rašant šią pro ble mos ana lizę rem ta si nau jau siais pri ei na mais – 2015 m. duo me ni mis.

Kaip siejasi privalomojo ugdymo 
trukmė ir ugdymo valandų  
skaičius?

Pri va lo ma sis ug dy mas Eu ro pos šaly se trun ka 
įvai riai – nuo 8 iki 12 me tų. 20 ša lių pri va lo ma sis ug
dy mas ap ima pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo pro
gra mas, 23 ša ly se – bent vie ną vi du ri nio ug dy mo 
pro gra mos kla sę. Ben dras mo ky mo si va lan dų skai
čius per vi są pri va lo mo jo ug dy mo lai ko tar pį ša ly se 
pa pras tai su si jęs su jį su da ran čių moks lo me tų skai

čiu mi: kuo dau giau moks lo me tų įei na į pri va lo
mo jo ug dy mo lai ko tar pį, tuo dau giau ug dy mo 
va lan dų mo ko ma si. 

Ly gi nant Lie tu vos si tu a ci ją su ša li mis, ku rio se pri
va lo ma sis ug dy mas taip pat trun ka 10 me tų, ma ty ti, 
kad Lie tu vo je ben dras pri va lo mo jo ug dy mo va
lan dų skai čius (7  080 val.) 2017–2018 m.  m. bu vo 
mažes nis nei ki to se šaly se: pri va lo mo jo ug dy mo 
va lan dų skai čius šio se ša ly se svy ruo ja nuo 7 386 val. 
Vo kie ti jo je iki 10 960 val. Da ni jo je (1 pav.) per vi są pri
va lo mo jo ug dy mo lai ko tar pį.
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1 pav.  Bendras privalomojo ugdymo valandų skaičius, tenkantis ugdymo pakopai, ir ugdymo trukmė metais 
               (2017–2018 m. m. duomenys)*

* Pateikiami duomenys tik tų šalių, apie kurias jie prieinami tiek Eurydice leidiniuose, tiek EBPO statistikos duomenų bazėje. Vokietijos duo
menys 2017 m., Graikijos ir Austrijos duomenys 2018 m.

Šaltinis: Ugdymo trukmė metais, Eurydice, 2018 d; Privalomojo ugdymo trukmė val., OECD, 2018

Kiek laiko per mokslo metus  
Lietuvos mokiniai mokosi ir 
atostogauja palyginti su kitų 
Europos šalių mokiniais?

Eu ry di ce duo me ni mis, 2018–2019 m. m. Eu ro pos 
šaly se tru ko nuo 156 iki 200 die nų.

Pas ta rai siais me tais 25 šaly se (re gio nuo se) re ko
men duo ja mas mi ni ma lus ug dy mo va lan dų skai čius2 
ne si kei tė, ke lio se ša ly se va lan dų skai čius kei tė si ne žy
miai. Ra di ka liau siai ki to mo ky mo si va lan dos Lie tu vo

je ir Juod kal ni jo je. Juod kal ni jo je, ki taip nei Lie tu vo je, 
mo ky mo va lan dų su ma žė jo, nes bu vo itin su ma žin tas 
pa mo kų per sa vai tę skai čius (Eu ry di ce, 2018 d).

2017–2018 m. m. Lie tu vos pra di nių kla sių mo ki
niai vis dar mo kė si ma žiau siai va lan dų per vie ne rius 
moks lo me tus, o pa grin di nio ug dy mo pa ko pos mo ki
niai mo kė si dau giau va lan dų nei ki tų 12 ša lių mo ki
niai, ta čiau ma žiau va lan dų nei ki tų 24 ša lių mo ki niai 
(2 pav.). 2018–2019 m. m. Lie tu vos pa grin di nio ug dy
mo pa ko pos mo ki niai jau mo ky sis il giau nei Suo mi jos 
ir da lies ki tų ša lių mo ki niai, ku rie lig šiol mo kė si il giau.

2 Lietuvoje – minimalus privalomų pamokų skaičius.

2 pav.  Metinių ugdymo valandų** skaičius 2017–2018 m. m.

* Jungtinėje Karalystėje valandų skaičius: 787–861 pradiniame ugdyme, 922–950 pagrindiniame ugdyme; Nyderlanduose pagrindiniame 
ugdyme mokomasi 925–1000 val. ** Pateikiamas astronominėmis valandomis (60 min.).

Šaltinis: Eurydice, 2018 b
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Va sa ros atos to gos vi so se Eu ro pos ša ly se trun
ka il giau siai; jos pra si de da įvai riu me tu tarp ge gu
žės pa bai gos ir lie pos ant ro sios pu sės, dau gu mo je 
ša lių – bir že lio vi du ry je ir trun ka iki rug pjū čio pa
bai gos. Aš tuo nio se ša ly se, tarp jų ir Lie tu vo je, va
sa ros atos to gų truk mė ski ria si pa gal ug dy mo pa
ko pą, ta čiau dau gu mo je ša lių tiek pra di nio, tiek 
pa grin di nio ug dy mo pa ko pos mo ki nių atos to gų 
truk mė vie no da. Va sa ros atos to gų truk mės vi
dur kis Eu ro po je – apie 10 sa vai čių, mi ni ma
li truk mė – 6 sa vai tės, mak si ma li – 15 sa vai čių 
pra di nia me ug dy me ir 13 sa vai čių pa grin di nia
me ug dy me. Dau gu mo je ša lių mo ki niai, be įpras
tų va sa ros atos to gų, dar tu ri tre jas ket ve rias atos
to gas per moks lo me tus ug dy mo pro ce so me tu: 
ru dens, Ka lė dų ir Nau jų jų me tų, žie mos, pa va sa rio 
(Ve ly kų), ta čiau atos to gų die nų skai čius Eu ro pos 
ša ly se la bai ski ria si. 

Moks li nin kai dis ku tuo ja apie il gų va sa ros atos to
gų po vei kį vai kų mo ky mui(si). Tei gia ma, kad vai kai 
mo ko si ge riau siai, kai yra tęs ti nis mo ky mas(is), tri jų 
mė ne sių per trau ka yra per il ga, nes nu trau kia mo ky
mo si rit mą, mo ki niai užmiršta išmok tus da ly kus ir, grį

žę ru de nį į mo kyk lą, tu ri kar to ti iš ei tą mo ky mo si me
džia gą. Il ga per trau ka ga li tu rė ti ne igia mų pa sek mių 
vai kams iš so cia liai pa žei džia mos ap lin kos, nes jie tu ri 
ma žiau ga li my bių da ly vau ti va sa ros sto vyk lo se, lan
ky tis mu zie juo se, už si im ti ki ta ug dan čia veik la. To kių 
pa sek mių ga li ma iš veng ti, trum pi nant va sa ros atos
to gas, to ly giau pa skirs tant vi sų moks lo me tų atos to
gų die nas (tu rint dau giau, bet trum pes nių atos to gų), 
or ga ni zuo jant ug dy mo veik las va sa ros atos to gų me tu 
vai kams iš so cia liai pa žei džia mos ap lin kos. 

2017–2018 m. m. Lie tu vos pra di nių kla sių mo
ki niai bu vo tarp dau giau siai atos to gų tu rin čių mo
ki nių Eu ro po je per ka len do ri nius me tus. Ki ta ver
tus, ke lio se šaly se, ku rio se va sa ros atos to gos trun ka 
trum piau, mo ki niai tu ri dau giau ir il ges nių ki tų atos
to gų tarp ug dy mo lai ko tar pių (3 pav.). Pa vyz džiui, 
Pran cū zi jo je pra di nio ug dy mo pa ko pos mo ki nių va
sa ros atos to gos yra vie nos iš trum pes nių (8 sa vai tės), 
ta čiau dar 8 sa vai tes mo ki niai atos to gau ja tarp ug dy
mo lai ko tar pių, to dėl, ver ti nant ben drą vi sų atos to gų 
truk mę per moks lo me tus, 2017–2018 m. m. Lie tu vos 
pra di nių kla sių mo ki niai per me tus il sė jo si ne pil na sa
vai te il giau.

3 pav.  Atostogų trukmė pradinio ugdymo pakopoje Europos šalyse 2017–2018 m. m.

Pastabos: Į atostogas neįskaičiuotos valstybinės ir religinės šventės, išskyrus atvejus, kai šventinės dienos patenka į ilgesnes atostogas. * Mi
nimali atostogų trukmė; kai kuriuose šalies regionuose atostogos gali trukti ilgiau. 1, 2 ir t. t. atostogos – tai pirmosios, antrosios ir t. t. atostogos, 
kurias turi mokiniai ugdymo proceso metu.

Šaltinis: EBPO, 2018

2018–2019 m. m. Lie tu vo je pra di nio ug dy mo 
pa ko pos mo ki niai va sa rą atos to ga vo 12 sa vai čių, 
pa grin di nio ug dy mo pa ko pos mo ki niai – 10 sa vai
čių. Už Lie tu vos, taip pat Mal tos pra di nių kla sių mo
ki nius il giau atos to gavo Al ba ni jos, Bul ga ri jos, Lat vi jos, 
Ru mu ni jos, Tur ki jos, Ita li jos, Šiau rės Ma ke do ni jos ir 

Grai ki jos mo ki niai, o trum piau – ki tų 30 Eu ro pos ša lių 
(re gio nų) mo ki niai. Lie tu vos pa grin di nio ug dy mo 
pro gra mos mo ki nių va sa ros atos to gos tru ko tiek, 
kiek vi du ti niškai trun ka Eu ro pos šaly se (re gio nuo
se) (4 pav.). 
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4 pav.  Mokinių vasaros atostogų trukmė Europoje 2018–2019 m. m. 

Pastabos: Kai kuriose šalyse atostogų trukmė skiriasi šalies regionuose, šiose šalyse išvestas vidurkis:
* Bulgarijoje 1–4 klasių mokiniai atostogauja 11–15 savaičių, 5–7 klasių – 11–13 savaičių;
** Nyderlandų šiaurinėje dalyje atostogaujama 6 savaites, centrinėje – 7, pietuose – 5 savaites;
*** Šveicarijoje atostogos trunka nuo 5 iki 11 savaičių.

Šaltinis: Eurydice, 2018 a

Kiek valandų per savaitę ir per 
dieną tenka mokytis mokiniams?

Mi ni ma lus pa mo kų skai čius per sa vai tę Eu ro pos 
ša ly se la bai svy ruo ja. Pa pras tai aukš tes nė se kla sė se 
mi ni ma lus sa vai ti nis pa mo kų skai čius di des nis nei že
mes nė se. Lie tu vo je tai ko mas ver ti ka lio jo lanks tu mo 
mo de lis, t. y. ben dro sio se pro gra mo se da ly ko tu ri nys 
pa tei kia mas dve jiems moks lo me tams, o ben druo
siuo se ug dy mo pla nuo se nu ro do mas mi ni ma lus pa
mo kų skai čius, skir tas da ly ko ben dra jai pro gra mai 
įgy ven din ti per dve jus moks lo me tus, ir mo kyk la ga li 
nu spręs ti dve jiems me tams nu sta ty tą pa mo kų skai čių 
skirs ty ti ki taip, nei nu ro do ma ben druo siuo se ug dy mo 
pla nuo se, bet da ly kui mo ky ti per dve jus me tus pri va
lo ma skir ti ne ma žiau pa mo kų. Taip pat nu ro do mas 
mi ni ma lus ir mak si ma lus pri va lo mų pa mo kų skai čius 
per sa vai tę.

Lie tu vo je mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pra di
nio ug dy mo pro gra mą, pri va lo mas ug dy mo lai kas 
skai čiuo ja mas mi nu tė mis per sa vai tę ir ski ria si pa gal 
mo ki nio kla sę: 1 kla sės mo ki niams ski ria ma 770 min. 
pri va lo mo ug dy mo lai ko ir 90 min. ne for ma liojo švie
ti mo lai ko per sa vai tę, 2–4 kla sių mo ki niai pri va lo mai 
ug do mi 1 080 min. per sa vai tę, ne for ma liajam švie ti
mui taip pat ski ria ma 90 min. per sa vai tę. Ug do mo ji 
veik la (de ri nant for ma lio jo ir ne for ma lio jo švie ti mo 
pro gra mų tu ri nį) per die ną 1 kla sė je ga li truk ti il giau 
nei 5 ug dy mo va lan das, 2–4 kla sė se – 6 ug dy mo va
lan das, at si žvel giant į tai, kiek mo kyk la ga li skir ti lai ko 
ne for ma lio jo švie ti mo pro gra moms įgy ven din ti. Dau

ge ly je EB PO ša lių pra di nių kla sių mo ki niai mo kyk lo je 
mo ko si trum piau nei 4 val. per die ną (Lie tu vo je vi du ti
niš kai 3,5 val. per die ną), ta čiau kai ku rio se šaly se (Da
ni jo je, Ai ri jo je ir kt.) pra di nu kai mo ko si il giau3 (OECD, 
2018, p. 337). 

Dau ge ly je EB PO ša lių pri va lo mas pa grin di nio ug
dy mo pro gra mos mo ki niams ug dy mo va lan dų skai
čius per die ną yra di des nis nei pra di nio ug dy mo mo
ki niams ir svy ruo ja nuo 4 iki 6 ir dau giau val. per die ną 
(OECD, 2018). Be si mo kan tiems pa gal pa grin di nio ir vi
du ri nio ug dy mo pro gra mą Lie tu vo je ne ga li bū ti dau
giau kaip 7 pa mo kos per die ną, o mi ni ma lus pa mo kų 
skai čius per sa vai tę svy ruo ja nuo 26 pa mo kų 5 kla sės 
mo ki niams iki 31 pa mo kos 9–10 kla sių mo ki niams 
(mo kyk lo se, ku rio se įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma
žu mos kal ba, pa mo kų skai čius su kiek vie na aukš tes ne 
kla se di dė ja: penk to kams mi ni ma lus pa mo kų skai čius –  
29 per sa vai tę, 9–10 kla sių mo ki niams – 33 pa mo kos 
per sa vai tę). Re ko men duo ja ma penk ta die nį or ga ni
zuo ti ma žiau pa mo kų nei ki to mis sa vai tės die no mis. 

Mi ni ma lus pri va lo mų pa mo kų skai čius mo ki
niui vi du ri nio ug dy mo pa ko po je yra 28 pa mo kos 
per sa vai tę, tau ti nių ma žu mų mo kyk lo se – 31,5 pa
mo kos per sa vai tę. 

Ka dan gi il gi nant moks lo me tus Lie tu vo je ga lio jo 
mi nė ti tie pa tys pa mo kų skai čiaus per die ną ap ri bo
ji mai, mo ky mo si lai ko krū vis, ten kan tis ug dy mo die
nai, ne si kei tė, ta čiau ši per tvar ka su da rė ga li my bes 
pa di din ti kai ku rių da ly kų pa mo kų skai čių ir, ko ge ro, 
pagerin ti mo ki nių ži nias tų da ly kų, ku rių pa sie ki mai 
yra žemes ni.  

3 Mokymosi valandų per dieną skaičius gaunamas, dalijant metinį valandų skaičių iš mokymosi dienų per mokslo metus skaičiaus.
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Kiek dienų ir valandų per mokslo 
metus mokosi Lietuvos mokiniai 
lyginant su kitų Europos šalių 
mokiniais?

Lie tu vos mo ki nių mo ky mo si va lan dų ir die nų san
ty kis įver tin tas ki tų Eu ro pos ša lių kon teks te. 2017–
2018 m. m. Lie tu vo je pra di nio ug dy mo pa ko pos mo
ki niai mo kė si pa ly gin ti ma žai die nų ir ma žai va lan dų 
per me tus (5 pav.). 2018–2019 m. m. Lie tu vos pra di
nių kla sių mo ki niams te ko mo ky tis dau giau die nų ir 
va lan dų, ta čiau me ti nis mo ky mo si die nų ir va lan dų 
skai čius ir to liau lie ka tarp ma žiau sių, ly gi nant su 
ki to mis šali mis. 

Mo ky mo si lai ko krū vis pa grin di nia me ug dy me 
Eu ro pos šaly se pa ly gin tas pa gal mo ky mo si va lan dų 

vi dur kį per die ną (6 pav.), pa ly gi ni mo tiks lais su skirs
čius ša lis į gru pes: ša lys, ku rio se mo ko ma si mažiau 
nei vi du ti niškai – 4,1–4,8 val. per die ną; ša lys, ku rio se 
mo ko ma si vi du ti niš kai – 4,9–5,3 val. per die ną, ir šalys, 
ku rio se ten ka mo ky tis dau giau nei vi du ti niškai – 5,6–6 
val. per die ną. Dau giau siai va lan dų per die ną mo ko
ma si Ai ri jo je, Pran cū zi jo je, Bel gi jo je (Flan dri jo je), Is
pa ni jo je ir Da ni jo je. Pa ly gin ti ne daug va lan dų per 
die ną mo ko ma si 14 ša lių, tarp jų – Lie tu vo je, Es ti jo je, 
Šve di jo je, Suo mi jo je ir kt. Po pas ta rų jų moks lo me tų 
il gi ni mo per tvar kų Lie tu va iš li ko tarp ša lių, ku rio
se mo ki niai pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą 
mo ko si mažiau va lan dų per die ną nei vi du ti niškai 
Eu ro po je.

5 pav.  Mokymosi dienų ir valandų sąsajos pradiniame ugdyme**

* Jungtinėje Karalystėje mokymosi valandų skaičius svyruoja nuo 787 iki 861 val. per metus pradiniame ugdyme.
** Įtrauktos tik tos šalys, kurių duomenis pateikia ir Eurydice, ir EBPO. Pateikiami Eurydice rekomenduojamų minimalių mokymosi valandų ir 

EBPO vidutinis mokymosi dienų 2017–2018 m. m. skaičius.
Sankirtoje nurodoma mokymosi dienų ir valandų skaičiaus medianų reikšmės, nes mediana geriau nei vidurkis atskleidžia reikšmių sklaidos 

vidurinę padėtį, kai yra išskirčių (šiuo atveju Danijos duomenys).

Šaltinis: Eurydice, 2018 a; EBPO, 2018

LIETUVA

Lietuva 2018–2019 m. m.
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6 pav.  Mokymosi dienų ir valandų sąsajos pagrindiniame ugdyme 2017–2018 m. m.**

* Jungtinėje Karalystėje mokymosi valandų skaičius svyruoja nuo 922 iki 950 val. pagrindiniame ugdyme.
** Įtrauktos tik tos šalys, kurių duomenis pateikia ir Eurydice, ir EBPO. Pateikiami Eurydice rekomenduojamų minimalių mokymosi valandų ir 

EBPO vidutinis mokymosi dienų 2017–2018 m. m. skaičius.
Sankirtoje nurodoma mokymosi dienų ir valandų skaičiaus medianų reikšmės, nes mediana geriau nei vidurkis atskleidžia reikšmių sklaidos 

vidurinę padėtį, kai yra išskirčių (šiuo atveju Danijos duomenys).
Šalių ženklų reikšmės:        – mokiniui tenka mažesnis nei vidutinis mokymosi valandų skaičius (4,1–4,8 val. per dieną),        – vidutinis valandų 

skaičius (4,9–5,3 val. per dieną),        – didesnis nei vidutinis valandų skaičius (5,6–6 val. per dieną).

Šaltinis: Eurydice, 2018 a; EBPO, 2018

Kaip siejasi mokymuisi skiriamas 
laikas ir mokymosi pasiekimai?

Ben dras mo ky mo si lai kas
Mo ki niai mo ko si ne tik per pa mo kas, bet ir at lik da

mi na mų dar bus, mo ky da mie si pa pil do mai pa de dant 
ko re pe ti to riams ir pan. PI SA 2015 mo ki nių ap klau sos 
duo me ny se ieš ko ta są sa jų tarp ben dros mo ky mo si 
truk mės va lan do mis per sa vai tę (pa mo ko se ir po pa
mo kų) ir mo ki nių pa sie ki mų. Vi du ti niš kai EB PO ša ly se 
mo ki niai, iš vi so ski rian tys 60 ir dau giau va lan dų per 
sa vai tę mo ky mui si (pa mo ko se ir po jų), su ren ka 28 
taškais mažiau ma te ma ti nio raštin gu mo, 33 taškais 
mažiau skai ty mo ge bė ji mų ir 31 tašku mažiau gam ta
moks li nio raštin gu mo pa sie ki mų pa tik ri ni me nei mo
ki niai, ku rie mo ko si ne dau giau kaip 40 va lan dų per 
sa vai tę (OECD, 2017 a).  

Pen kio lik me čių gam ta moks li nio raštin gu mo re
zul ta tai ir mo ky mui si ben drai ski ria mas lai kas įvai rio
se ša ly se la bai ski ria si: vie no se šaly se (Azi jos) dau giau 

lai ko mo ky mui si le mia aukšte snius pa sie ki mus, ki to
se (vi so se Eu ro pos šaly se)  – žemes nius. Ta čiau jei gu 
Ai ri jo je il ga mo ky mo si truk mė ne tu ri di de lės ne igia
mos įta kos, tai, pa vyz džiui, Vo kie ti jo je ir Švei ca ri jo je 
mo ki niai, ku rie mo ko si iš vi so 60 ir dau giau va lan dų 
per sa vai tę, pa sie kia net 60–65 taškais že mes nį gam
ta moks li nio raštin gu mo re zul ta tą nei tie, ku rie mo
ko si 40 ir ma žiau va lan dų per sa vai tę (tiek daug lai ko 
be si mo kan čių mo ki nių šio se ša ly se yra ne daug – 4 ir 
7 pro cen tai; EB PO vi dur kis – 13 proc.). Lie tu vo je 60 
ar dau giau va lan dų per sa vai tę mo ko si kas aštun
tas mo ki nys (12 proc.) ir per ne lyg il gas mo ky mui
si skir tas lai kas tu ri ga na di de lę ne igia mą įta ką jų 
re zul ta tams: šie pen kio lik me čiai pa sie kia 40 taš kų 
že mes nį gam ta moks li nio raštin gu mo re zul ta tą nei 
tie, ku rie mo ko si trum piau (7 pav.). Tad daug va lan dų, 
ti kė ti na, dažniau lin kę mo ky tis mo ky mo si sun ku mų 
tu rin tys mo ki niai, ku riems il ges nis lai kas pa de da bent 
iš da lies pri si vy ti ben dra amžius, bet ne pa de da pa siek
ti aukš tes nių re zul ta tų.

Lietuva 2018–2019 m. m.

LIETUVA
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Įvai rio se šaly se mo ky mo si truk mė tu ri ne vie no dą 
po vei kį mo ky mo si re zul ta tams. 8 pav. pa tei kia mas Eu
ro pos ša lių pa ly gi ni mas pa gal tai, ko kią „grą žą“ su tei
kia „in ves tuo ja mas“ į gam tos moks lus, ma te ma ti ką ir 
skai ty mą lai kas. Kaip ma ty ti, vie na mo ky mo si va lan
da Suo mi jo je, Vo kie ti jo je ar Švei ca ri jo je leidžia mo
ki niui pa siek ti 13–15 taš kų; vi du ti niš kai EB PO ša ly se, 
kaip ir Lie tu vo je – apie 11 taš kų kiek vie no iš tri jų da
ly kų mo ky mo si pa sie ki muo se. 

Daug taš kų, ten kan čių vie nai mo ky mo si va lan dai, 
ne vi sai at spin di šalies švie ti mo sis te mos efek ty vu mą, 

7 pav.  Mokinių, kurie iš viso mokosi 60 ir daugiau val. per savaitę, ir mokinių, kurie mokosi ne daugiau kaip 40 val. per 
                savaitę, gamtamokslinio raštingumo skirtumai

Šaltinis: OECD, 2017, III.3.5 pav.

nes šiuo at ve ju įskai čiuo ja mas ir lai kas, ku rį mo ki niai 
mo ko si ne pa mo kų me tu, ta čiau tai iš da lies ga li at
spin dė ti mo ki nio mo ky mo si efek ty vu mą. Veiks min
gas tas mo ky ma sis, kai per trum pes nį lai ką pa sie kia mi 
ge res ni re zul ta tai. To kiu po žiū riu ver ti nant šiuos re zul
ta tus, iš 30ties ly gin tų ša lių 19oje, pa vyzdžiui, Suo
mi jo je, Vo kie ti jo je ir kt., mo ki nių mo ky ma sis veiks
min ges nis nei Lie tu vo je. Eu ro pos ša lių mo ki niams 
rei kia ma žiau lai ko, kad pa siek tų tą pa tį re zul ta tą, ku rį 
Lie tu vos pen kio lik me tis ga li pa siek ti su di des nė mis 
mo ky mo si lai ko są nau do mis.

8 pav.  Sąsajos tarp mokymosi valandų* ir gamtamokslinio raštingumo, matematinio raštingumo ir skaitymo gebėjimų 
                 PISA 2015 tyrime 

Šaltinis: OECD, 2016, II.6.23 pav.
* Į mokymosi valandas įskaičiuojamas visas mokymuisi skirtas laikas (pamokose ir po jų) per savaitę. 
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Mo ky mo si pa mo kų me tu lai kas 
PI SA 2015 duo me nų ana li zė at sklei dė, kad di

des nis va lan dų skai čius, skir tas gam tos moks lų 
pa mo koms, tu rė jo tei gia mą įta ką pen kio lik me čių 
gam ta moks li nio raštin gu mo re zul ta tams PI SA ty
ri me. Vi du ti niš kai EB PO tri juo se ket vir čiuo se ša lių 
mo ki niai, ku rie mo ko si dau giau va lan dų per gam tos 
moks lų pa mo kas, pa sie kia aukš tes nį re zul ta tą. Kiek
vie na pa pil do ma va lan da, pra leis ta gam tos moks
lų pa mo ko se, vi du ti niškai maždaug 5 taškais pa di
di na gam ta moks li nio raš tin gu mo re zul ta tą (OECD, 
2016, II.6.19 pav.).

PIRLS4 2016 ty ri me bu vo ren ka mi ša lių duo me nys, 
kiek va lan dų bu vo skir ta ket vir tų kla sių mo ki nių kal
bos ir at ski rai skai ty mo mo ky mui (įskai tant skai ty mo 
mo ky mą per vi sų da ly kų pa mo kas). Duo me nų ana li zė 
ro do, kad dvi de šim ties aukš čiau sius re zul ta tus pa de
monst ra vu sių pa sau lio ša lių kal bos ar skai ty mo mo
ky mui ski ria mas lai kas ski ria si reikšmin gai: mažiau siai 
lai ko kal bos ir skai ty mo mo ky mui ski rian ti Len ki ja 
pa gal ben druo sius skai ty mo re zul ta tus len kia dau gu
mą pir mo jo dvi de šim tu ko ša lių, įskai tant dau giau siai 
tam lai ko ski rian čius Ny der lan dus (NEC, 2017). Lie tu
va kal bos mo ky mui (183 val.) ir skai ty mo mo ky
mui (144 val.) 2016 m. sky rė vi du ti niš kai ma žiau 
va lan dų nei tarp tau ti nis vi dur kis, ta čiau mo ki nių 
skai ty mo re zul ta tai bu vo sta tis tiš kai reikš min gai 
aukš tes ni už PIRLS  ska lės vi dur kį. Ma ny ti na, kad 
skai ty mo re zul ta tų pa ge rė ji mui Lie tu vo je tu rė jo įta kos 

ir pa di dė jęs pra di nių kla sių mo ky to jų dė me sys teks to 
su vo ki mo ge bė ji mams ug dy ti, taip pat veiks min gos 
skai ty mo pa sie ki mų ge ri ni mo prie mo nės (NEC, 2017).

TIMSS5 gam tos moks lų pa sie ki mų ty ri mo duo me
ni mis, Lie tu va bu vo tarp ša lių, gam tos moks lų mo
ky mui ski rian čių dau giau siai lai ko (205 val. per me
tus), o ge riau sius re zul ta tus pa sie ku sios Ry tų Azi jos 
ša lys gam tos moks lų mo ky mui sky rė kur kas ma žiau 
lai ko (94–144 val.) (NEC, 2016 c).

Pa mo kų pra lei di mas ir vė la vi mas į pa mo kas
Žemes nius mo ky mo si re zul ta tus, be ki tų veiks nių, 

le mia ir pa mo kų pra lei di mas bei vė la vi mas. PI SA pen
kio lik me čių 2015 m. pa sie ki mų ty ri muo se vi so se tir
to se sri ty se (gam tos moks lų, skai ty mo, ma te ma ti nio 
raš tin gu mo) nė kar to ne pra lei du sie ji pa mo kų be 
pa tei si na mos prie žas ties per pas ku ti nes dvi sa vai
tes iki PI SA ty ri mo (to kių mo ki nių Lie tu vo je bu vo 52 
proc., EB PO vi dur kis – 57 proc.) pa sie kė 42–68 taš
kais aukš tes nį vi du ti nį re zul ta tą ly gi nant su tais, 
ku rie pra lei do pa mo kas 5 ir dau giau kar tų. Vė la
vi mas į pa mo kas taip pat tu ri įta kos mo ki nių pa sie
ki mams: nė kar to ne vė la vu sių mo ki nių vi du ti niai 
re zul ta tai bu vo 30–40 taš kų aukš tes ni nei daž nai  
(5 ir dau giau kar tų) vė la vu sių į pa mo kas mo ki nių  
(9 pav.). Tad bū ti na kur ti pa vei kes nes ne lan ko mu mo ir 
vė la vi mo pre ven ci jos bei mo ki nių mo ty va vi mo prie
mo nes, ku rios ska tin tų ne pra leis ti pa mo kų.

4 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas. PIRLS tyrimu nagrinėjami 4 klasės mokinių 
skaitymo pasiekimai ir ketvirtokų patirtis mokantis skaityti namuose ir mokykloje. PIRLS tyrimas atliekamas kas 5 metai; Lietuva tyrime dalyvavo 
2006, 2011 ir 2016 metais.
5 Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas (angl. TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) vykdomas kas 
ketverius metus. Juo tiriami 4 ir 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai, jų kaita ir pasiekimus lemiantys socialiniai, ekonomi
niai ir kultūriniai veiksniai. Lietuva IEA TIMSS tyrime dalyvauja nuo 1995 m. Pirmuose dviejuose tyrimo cikluose (1995  ir 1999 m.) buvo tiriami tik 
8 klasės mokinių pasiekimai, o nuo 2003 m. tiriami ir Lietuvos 4 klasės mokinių pasiekimai. Iki šiol buvo įgyvendinti šeši tyrimo ciklai (1995, 1999, 
2003, 2007, 2011 ir 2015 m.).

9 pav.  Lietuvos penkiolikmečių rezultatų vidurkis pagal tai, kiek kartų mokiniai praleido pamokas be pateisinamos 
                 priežasties ir kiek kartų vėlavo į pamokas per paskutines 2 savaites iki PISA tyrimo 

Šaltinis: OECD, 2016, II.6.23 pav.
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Pa pil do mo mo ky mo si lai kas
EB PO PI SA pen kio lik me čių 2015 m. ap klau so je 

pra šy ta mo ki nių įver tin ti, kiek lai ko jie ski ria įvai rių 
mo ko mų jų da ly kų mo ky mui si po pa mo kų – ruošia 
na mų dar bus, mo ko si pri va čiai (pa de da mi ko re pe
ti to rių), pa pil do mo se pa mo ko se ir pan. Duo me nys 
ro do, kad 2015 m. dau giau siai lai ko mo ky mui si ne 

pa mo kų me tu sky rė Tur ki jos ir Juod kal ni jos pen kio
lik me čiai (OECD, 2016) (10 pav.). Lie tu vos pen kio lik
me čiai mo kė si po pa mo kų apie 18,5 val. per sa vai
tę – dau giau lai ko nei Es ti jos, Slo vė ni jos ir dau ge lio 
ki tų Eu ro pos ša lių mo ki niai. Mažiau siai lai ko pa pil
do mam mo ky mui si bu vo ski ria ma Vo kie ti jo je ir Suo
mi jo je – 11–12 val. per sa vai tę. 

10 pav.  Vidutinis laikas valandomis per savaitę, kurį Europos penkiolikmečiai praleidžia, mokydamiesi įvairių mokomųjų 
                   dalykų po pamokų (2015)

Šaltinis: OECD, 2016

Pastabos: Įtrauktos tik tos šalys, kurių yra reprezentatyvūs duomenys. Mokymosi trukmė po pamokų apima namų darbus, papildomą moky
mąsi mokykloje ir privačiai. 

* Kipro duomenys sietini tik su pietine salos dalimi, kurią valdo Kipro Respublikos vyriausybė.

PI SA 2015 ty ri mo duo me ni mis, iš nu ro džiu sių, kad 
mo ko si pa pil do mai (pas sa vo mo kyk los da ly ko mo ky
to ją ar ki tą ko re pe ti to rių) vi du ti niš kai EB PO ša ly se (22 
ša lių vi dur kis) apie 60 proc. pen kio lik me čių mo kė si 
pa pil do mai gam tos moks lų, 72 proc. – ma te ma ti kos. 
Lie tu vo je, pa našiai kaip ir vi du ti niš kai EB PO ša ly se, iš 
nu ro džiu sių, kad mo ko si pa pil do mai, mo ki nių, 55,8 
proc. pa pil do mai mo kė si gam tos moks lų, 65,6 
proc. – ma te ma ti kos, vi du ti niškai tam skir da mi 2–3 
val. per sa vai tę. 46,3 proc. Lie tu vos mo ki nių po rei kį 
mo ky tis pa pil do mai ar gu men ta vo no ru pa ge rin ti sa
vo ug dy mo si re zul ta tus (OECD, 2017 a, III.3.6 pav.).

EB PO šaly se PI SA 2015 ty ri me nu sta ty tos ne igia
mos są sa jos tarp na mų dar bų ruo ši mo truk mės 
ir gam ta moks li nio raštin gu mo re zul ta tų (OECD, 
2016). TIMSS 2015 m. ty ri me aukš čiau sių gam tos 

moks lų re zul ta tų vi du ti niš kai pa sie kė mo ki niai, 
ku rie gam tos moks lų na mų dar bus per sa vai
tę ruo šė il giau nei 45 mi nu tes, bet trum piau nei 
3 va lan das. Mo ki nių, ku rie gam tos moks lų na mų 
dar bus ruo šė 3 va lan das ar dau giau per sa vai tę, re
zul ta tų tarp tau ti nis vi dur kis bu vo ma žiau sias; to kios 
pa čios ten den ci jos pa ste bė tos ir ana li zuo jant lai ką, 
ski ria mą ma te ma ti kos na mų dar bams (NEC, 2016 b; 
2016 c). Tik riau siai šios ten den ci jos reiškia, kad mo
ki niams, ku riems ne la bai se ka si mo ky tis da ly kų, na
mų dar bų už duo tims at lik ti rei kia dau giau lai ko. Ki ta 
ver tus, yra ša lių, ku rio se ma žiau siai lai ko ski ria ma na
mų dar bams (pa vyzdžiui, Suo mi jo je), bet pa sie kia ma 
aukš čiau sių re zul ta tų. Gal būt jo se ski ria mi ko ky biš kai 
ki to kie na mų dar bai ir dau giau ži nių išmoks ta ma per 
pa mo kas.
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Analizės rezultatų aptarimas

Moks lo me tų truk mės il gi ni mas Lie tu vo je su da rė 
są ly gas mo kyk loms skir ti pa pil do mai lai ko ko ky biš
kam ug dy mui ir mo ki nių pa sie ki mų ge ri ni mui. Pa di
di nus kai ku rių da ly kų pa mo kų skai čių ir ati tin ka mai 
su ma ži nus pa pil do mo mo ky mo si po pa mo kų bei na
mų dar bų ruo ši mo truk mę, ga li ma pa siek ti ge res nius 
mo ky mo si re zul ta tus, kar tu tai kant ki tas ug dy mo ko
ky bės ge ri ni mo prie mo nes. 

Tarp tau ti niai ty ri mai ir kas me ti nės Lie tu vos švie
ti mo būk lės ap žval gos at sklei džia, kad eg zis tuo ja di
de li mo ki nių pa sie ki mų skir tu mai pri klau so mai nuo 
mo kyk los vie to vės, re gio no, kla sės, so cia li nio, eko no
mi nio, kul tū ri nio kon teks to, mo ki nio mo ky mo si kal
bos. Taip pat yra daug veiks nių, ku rių ge ri ni mas ga li 
tu rė ti tei gia mos įta kos mo ki nių pa sie ki mams, pa vyz
džiui: il ges nis anks ty va sis iki mo kyk li nis ug dy mas, šei
mų dė me sys ug dan čio sioms veik loms, na mie esan čių 
edu ka ci nių iš tek lių kie kis, tė vų iš si la vi ni mas, pa ties 
mo ki nio ug dy mo si pa tir tis, jos įvai ro vė, pa stan gos 
mo ky tis; la bai svar bi mo kyk los veik los ko ky bė, ku
riai tu ri įta kos ap rū pi ni mas ug dy mo prie mo nė mis, 
mo ky to jų kva li fi ka ci ja ir dė me sys ug dy mo tu ri nio bei 
kog ni ty vi nių ge bė ji mų sri tims, ku rio se mo ki niai pa sie
kė že mes nius re zul ta tus, šiuo lai kiš kų ug dy mo me to dų 
ir prie mo nių tai ky mas (Lie tu va. Švie ti mas šaly je ir re
gio nuo se 2019. Mo ki nių pa sie ki mų ato trū kiai, 2019).

Ty rė jai (Pra di nio ug dy mo or ga ni za vi mo ypa tu mai: 
kiek tai tu ri įta kos mo ki nių pa sie ki mams?, 2015) pa
tei kia išva dą, kad pra di nio ug dy mo or ga ni za vi mo for
ma (moks lo me tų truk mė, ug dy mo va lan dos, pa mo kų 
skai čius per sa vai tę ir pan.) vis dėl to tu ri pa ly gin ti ma
žą įta ką mo ki nių pa sie ki mams – di džiau sią įta ką tu ri 
pa mo kų ko ky bė. Lie tu vos pra di nių kla sių mo ki niai, 
mo ky da mie si net mažiau va lan dų nei vi du ti niškai 
Eu ro po je, ge ba pa siek ti ge rus re zul ta tus: PIRLS 2016 
ty ri me skai ty mo re zul ta tai aukš tes ni už ša lių vi dur kį, 
TIMSS ty ri me ma te ma ti kos pa sie ki mai sta bi lūs, gam
tos moks lų pa sie ki mai ge rė ja vi suo se ty ri mo cik luo se. 
2018 m. na cio na li nio mo ki nių pa sie ki mų pa tik ri ni mo 
(NMPP) vi so se tik rin to se sri ty se iš au go aukš tes nį jį ly
gį pa sie ku sių ket vir to kų da lis, su ma žė jo mo ki nių, ne
pa sie kian čių pa ten ki na mo pa sie ki mų ly gio, da lis. Vis 
dėl to Lie tu vos pa grin di nio ug dy mo pa ko pos mo ki nių 
pa sie ki mai tarp tau ti niuo se ty ri muo se vi du ti niš ki, o 
na cio na li niai ty ri mai ro do pa sie ki mų skir tu mus: nuo 
2015 m. NMPP 6, 8 kla sių mo ki nių pa sie ki mai ge rė jo, 
o PUPP 10 kla sės mo ki nių re zul ta tai blo gė jo (Lie tu
va. Švie ti mas ša ly je ir re gio nuo se 2019. Mo ki nių pa
sie ki mų ato trū kis, 2019), to dėl ver tė tų at kreip ti dė
me sį į Schlei cher6 (2018) įžval gas, ku ris, rem da ma sis 
EB PO PI SA duo me nų ana li ze, tei gia, kad ne ge ri nant 
pa mo kų ko ky bės, tik pa di di nus va lan dų, skir tų 
mo ky mui si skai čių, re zul ta tai ša ly se lin kę ge rė ti, 

nors pa ge ri nus pa mo kų ko ky bę mo ki nių pa sie ki
mai tam pa ge res ni, net ir ne il gi nant mo ky mui si skir
to lai ko. To kias ten den ci jas pa sau li niu mas tu pa ste bi 
ir PIRLS bei TIMSS tarp tau ti nių pa sie ki mų ana li ti kai 
(NEC TIMSS, PIRLS ty ri mų ata skai tos). 

Tai, kad mo ki niai nė ra pa ten kin ti mo ky mo mo
kyk lo je ko ky be, iš da lies pa ro dė ap klau sos, at sklei
du sios pa pil do mo mo ky mo si pa de dant ko re pe ti to riui 
mas tą. 2014 m. MOS TA, at li ku si Lie tu vos bai gia mų jų 
kla sių mo ki nių ap klau są, nu sta tė, kad dau giau nei 
treč da lis jų tu ri bent vie ną ko re pe ti to rių. Vals ty bi
nis au di tas, at li kęs tė vų ap klau są 2017 m., nu sta tė, 
kad apie 34 proc. mo kyk li nio am žiaus vai kų, tė
vų tei gi mu, nau do ja si ko re pe ti to rių pa slau go mis, 
did mies čiuo se – 40 proc. mo ki nių. Tie, ku rie ne si
nau do ja ko re pe ti to rių pa slau go mis, bū tų lin kę jo mis 
nau do tis, jei ne trūk tų lė šų ko re pe ti to riams sam dy ti. 
Maždaug kas ket vir tam mo ki niui ko re pe ti to riai bu
vo sam do mi to dėl, kad mo kyk lo je ne pa kan ka mai 
aiš kiai iš dės to mas da ly kas (Vals ty bi nio au di to ata
skai ta, 2017). 

Vis dėl to tei gia mų po slin kių yra. Na cio na li nės 
mo kyk lų ver ti ni mo agen tū ros iš ori nio mo kyk lų ver
ti ni mo pro to ko lų ana li zė pa ro dė, kad 2011–2018 m. 
daž nė jo šiuo lai kiš kų ug dy mo me to dų tai ky mas 
pa mo ko se: 2011 m. – 37 proc., 2017 m. – 54 proc., 
2018 m. – 60 proc. pa mo kų bu vo or ga ni zuo tos šiuo
lai kiš kai, t. y. jo se bu vo or ga ni zuo tas dar bas po ro mis 
ar gru pė mis, at lie ka mi ban dy mai, pa mo kos vy ko ne 
kla sė je, mo ki niai pri sta tė sa vo pa reng tus dar bus, or
ga ni zuo tos mo ki nių dis ku si jos ar ba edu ka ci niai žai di
mai (Kal vai tis, 2018), ta čiau, 2018 m. duo me ni mis, 
net 51 proc. pa mo kų vi sai ne bu vo aiš kin ti pa mo
kos ver ti ni mo kri te ri jai, 29 proc. pa mo kų ne bu vo 
or ga ni zuo tas įsi ver ti ni mas – svar būs Ge ros mo kyk
los kon cep ci jo je (2015) api bū din tos ge ros mo kyk los 
as pek tai, pa de dan tys mo ki niui pa siek ti ge res nius 
mo ky mo si re zul ta tus (Lie tu va. Švie ti mas šaly je ir re
gio nuo se 2019. Mo ki nių pa sie ki mų ato trū kiai, 2019, 
p. 44). Be to, nors vi du ti niš kai aukš tą kva li fi ka ci nę ka
te go ri ją tu rin čių mo ky to jų ve da mų pa mo kų ko ky bė 
ša ly je išties ge res nė, aukš tos kva li fi ka ci jos mo ky to jų 
da lis ša lies sa vi val dy bė se la bai ski ria si (o ša lies mas tu 
aukš tos kva li fi ka ci jos mo ky to jų da lis di dė ja, bet di dė
ja ir ne tu rin čių rei kia mos kva li fi ka ci jos mo ky to jų da
lis); eg zis tuo ja di de li net ir tu rin čių tą pa čią kva li fi ka ci
nę ka te go ri ją mo ky to jų pa mo kų ko ky bės skir tu mai 
(Lie tu va. Švie ti mas šaly je ir re gio nuo se 2019. Mo ki nių 
pa sie ki mų ato trū kis, 2019, p. 45–46). 

Tad tik kar tu su moks lo me tų truk mės il gi ni mu 
kom plek siškai tai kant ir ki tus veiks nius, pri si de dan
čius prie ug dy mo ko ky bės ge ri ni mo, ga li ma ti kė tis 
reikš min go mo ki nių pa sie ki mų pa ge rė ji mo. Kaip ro do 
švie ti mo būk lės nau jau sia ap žval ga, šiam tiks lui pa
siek ti rei kia at nau ji nant ug dy mo tu ri nį ge rin ti mo kyk

6 Andreas Schleicher – EBPO švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius, EBPO generalinio sekretoriaus specialusis patarėjas švietimo politikos 
klausimais. 
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lų veik los ko ky bę (ke liant mo ky to jų kva li fi ka ci ją ir ge
ri nant pa mo kų ko ky bę, tai kant veiks min gas mo ki nių 
vė la vi mo ir mo kyk los ne lan ky mo pre ven ci jos prie mo
nes, už tik ri nant pa kan ka mą švie ti mo pa gal bos spe
cia lis tų skai čių mo ki niams, pa ti rian tiems mo ky mo si 
ir el ge sio sun ku mų, ap rū pi nant mo kyk las rei kia mo
mis ug dy mo prie mo nė mis, ski riant rei kia mą dė me sį 
emo ci nei ap lin kai mo kyk lo se ge rin ti, pre ven ci nėms 

pro gra moms vyk dy ti, sa vi val dy bėms im tis veiks min
gų prie mo nių ug dy mo ko ky bei ir tau piam iš tek lių 
nau do ji mui už tik rin ti (Lie tu va. Švie ti mas šaly je ir re
gio nuo se 2019. Mo ki nių pa sie ki mų ato trū kis, 2019). 
Tiks lin ga stip rin ti mo ky mą tų mo ko mų jų da ly kų, ku
rių žemes ni mo ki nių mo ky mo si pa sie ki mai, la biau in
di vi du a li zuo ti ug dy mą, to bu lin ti mo ki nių pa sie ki mų 
ver ti ni mo sis te mą.


