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Algirdas Zabulionis

Apie lietuviškas ugdymo 
linkmės percepcijas, kurios 

bus/nebus jo tapsmo 
slinktimis

anglia assessment

Žvilgsnis iš šono... 
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anglia assessment

Džonas Adamsas, 
2-asis JAV prezidentas.

1735 - 1826

Aš privalau mokytis politikos ir karybos, kad 
mano vaikai galėtų laisvai mokytis matematikos 
ir filosofijos. Mano vaikai turėtų mokytis 
matematikos, filosofijos, geografijos, gamtos 
mokslų, laivų statybos, jūrininkystės, prekybos 
ir žemės ūkio, idant suteiktų jau savo vaikams 
teisę mokytis tapybos, poezijos, muzikos, 
architektūros, skulptūros, gobeleno ir 
porceliano. 
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UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO GAIRĖS
projektas  2018-10-24
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Kodėl mes tokie nepatenkinti 
nacionaline švietimo sistema?

 Nesibaigiančios reformos 

 Paieška „savo kelio“

 be atitinkamos savianalizės

 neįvertinus resursus (socio-ekonominius pokyčius)  

 su gražiais svetimais pavyzdžiais

 homo sovieticus reliktas   
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Ta visagalė PISA 
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Oi ta PISA 
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?
Tikslas - 2030 

Tikslas - 2020 

anglia assessment

10 proc. geresni mokinių 
pasiekimai tarptautiniame 
tyrime Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) PISA 
penkiolikmečių tyrimai 
(2020 m.);
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LIETUVA – kitąmet į PISA TOP10!

Skaitymas

Vilnius, 2019

Gamtos mokslaiMatematika
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 Ar Jūs tuo tikite???

 Ar tarptautinio tyrimo rezultatų „slinktis“ gali 
būti pagrindine nacionalinės švietimo reformos 
„linkme“?
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Svetimų pavyzdžių nelaisvėje

 kur ieškome tų pavyzdžių?

 „išsikerpame“ gražius fragmentus

 už ES lėšas išbandome įvairias tų fragmentų 
mišraines

 svarbiausiais darbuotojas –
„viešųjų pirkimų specialistas“ 
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Ar žinote, kad...
 Lietuva ŠMM pavaldžių institucijų (centrų, agentūrų) 

skaičiumi lenkia Suomiją, Estiją ir Latviją kartu sudėtas 

 2001 metais Estija perkėlė Švietimo ir mokslo ministeriją 
į Tartu (arčiau žymiausiojo šalyje Tartu Universiteto)

 1922 metais Lietuvos mokyklose...

 Kiek žinote šalių be pedagoginės spaudos? 
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Index of school
autonomy, 
PISA-2015
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Užburiantis Suomijos pavyzdys

 Veiksmingas vaistas – sužinoti daugiau

 Bandyti suprasti sisteminius sąryšius 
(analizuoti kontekstą, priežastis ir pasekmes)
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Menininkai visais laikais tapydavo
autoportretus. Ar šiandieninės 
selfi-nuotraukos yra to tęsinys? 
Pasinaudokite pateiktomis 
iliustracijomis.

(Suomija, 2016)

Per 6 val. reikia 
parašyti 4-5 psl. 

rašinį :)
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Suomijos matematikos brandos egzaminas 

Užrašius 20162016 dešimtainiu formatu...
a) koks yra paskutinysis šio skaičiaus skaitmuo?
b) kokie yra du pirmieji šio skaičiaus skaitmenys?
c) kiek skaitmenų yra šio skaičiaus dešimtainiame užraše?

71...   ...6

6662
Vilnius, 2019
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L Laudatur 7 5 %
E Eximia cum laude approbatur 6 15 %
M Magna cum laude approbatur 5 20 %
C Cum laude approbatur 4 24 %
B Lubenter approbatur 3 20 %
A Approbatur 2 11 %
I Improbatur 0 5 %

Egzamino vertinimas –
NORMINIS
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Pora „fundamentalių“ klausimų

Kuri dalis Lietuvos mokytojų „normaliai“ išlaikytų 
Suomijos brandos egzaminą?

 Mokytojo dalykinė kvalifikacija

Kaip vertinti egzamino abituriento darbą?

 Pasitikėjimas mokytoju
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1937 metais Antanas Busilas (žurnalo 
„Mokykla ir gyvenimas“ redaktorius), rašė: 

Svarstant egzaminų klausimą reikia visų pirma turėti galvoje, 
kad egzaminai ir egzaminų šiokia ar tokia tvarka yra ne kas 
kita, kaip „testimonium paupertatis“ * duodamas mūsų 
mokyklai; kad egzaminų kančias mokiniai turi pakelti dėl to, 
kad inspektoriatas (t.y. švietimo ministerija – AZ) nepasitiki 
mokytojais, o mokytojai nepasitiki mokiniais. Mums todėl 
atrodo, kad, norint patenkinamai išspręsti egzaminų klausimą, 
reikia pradėti jį spręsti visai iš kito galo." 

* „testimonium paupertatis - [lot.] neturtingumo liudijimas, t.y. 
proto menkumo rodiklis.
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Atrankos į pedagogines studijas Singapūre pirmasis 
„minimalus“ kvalifikacinis reikalavimas:

tarp savo bendraamžių kandidatas turi 
būti TOP30% grupėje
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PISA-2015.
15-mečių moksleivių, 
pareiškusių norą būti 
pedagogais, dalis šalyje.
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Šalis proc.

1 Alžyras 24,7%

2 Kosovas 19,5%

3 Turkija 16,6%

4 Vietnamas 14,4%

5 Pietų Korėja 14,3%

...

32 Suomija 5,6%

...

52 Lenkija 3,7%

..
.

57 LIETUVA 3,1%

...

61 Estija 2,1%

62 Peru 2,0%

63 Bulgarija 1,9%

64 Latvija 1,7%

65 Danija 1,4%

5,2%
1,0%

anglia assessment

Ką gali daryti Vilnius?

 …

 …

 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas

 Pradinės mokyklos mokytojas

 Pagrindinės mokyklos mokytojas

 Gimnazijos mokytojas

 MOKOMASIS DALYKAS ir jo metodika

Vilnius, 2019 1837
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Ačiū už dėmesį!
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