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Didžiųjų duomenų tyrimas: 4-12 kl. mokymosi pasiekimai 2015-2022 m.

Tikslas – nustatyti mokinių edukacines trajektorijas, kaip judama per bendrojo ugdymo 
sistemą, kaip pereinama į profesinio rengimo ir aukštojo mokslo sektorių.

Šalies bendrajame ugdyme taikoma 
edukacinės diagnostikos centralizuota 
sistema yra metrologiškai patikima. 
Patikimi yra ne tik VBE, bet ir mokykliniai 
metiniai įvertinimai (MĮ)  
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9-ių edukacinių trajektorijų modelis: pasiekimų trendai, 
pereinant iš 4 kl. į 5 kl., N=36693  

Vidutinių pasiekimų trajektorija, 12,7 proc.
Žemų pasiekimų (kylanti) trajektorija, 11,5 proc.
Aukštesnių pasiekimų (nuosaikiai krentanti) trajektorija, 11,5 proc.
Žemų pasiekimų (prastėjanti) trajektorija, 7,5 proc.
Iš žemų pasiekimų kardinaliai pakilusi trajektorija, 10,0 proc.
Aukštesnių pasiekimų (kylanti) trajektorija, 15,2 proc.
Krizinė trajektorija, 9,8 proc.
Labai aukštų pasiekimų trajektorija, 17,2 proc.
Iš aukštesnių pasiekimų į žemus kardinaliai kritusi trajektorija, 4,7 proc.

K-mean klasterinės analizės būdu aptiktas 9-ių edukacinių 
trajektorijų modelis stabiliai atsikartoja visose klasėse ir 
mokyklos pakopose.

Rausvai pažymėtos „nepalankios“, o žaliai – „palankios“ 
edukacinės trajektorijos. 

Kraštutinai nepalanki, „krizinė“ yra tamsiai violetinė 
trajektorija. Iš palankių ir nepalankių trajektorijų paplitimo 
(proc.) populiacijoje galima spręsti apie bendrojo ugdymo 
mokyklos „pridėtinę vertę“.

Socialiai determinuotas mokymosi pasiekimų ir edukacinių 
trajektorijų kontrastas ryškus ir tai kertasi su Lietuvos kaip 
gerovės valstybės vizija ir socialinio teisingumo švietime 
vertybėmis. 

Tyrimo pagrindu suformuluotos REKOMENDACIJOS, 
skirtos NŠA, taip pat įstatymų leidžiamajai ir 
vykdomajai valdžiai. Skatinama diskusija apie mokyklos 
tobulinimą.

Mergaitės juda sąlyginai palankesnėmis edukacinėmis 
trajektorijomis nei jų bendraamžiai berniukai. 

12 kl. mokykliniai metiniai įvertinimai (MĮ)  
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