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 Neseniai atlikto Tarptautinio mokinių pasiekimų tyrimo (PISA) rezultatai paskatino politikos kūrėjus 

daugelyje Europos šalių susimąstyti apie geriausią būdą, kaip pagerinti jų šalies moksleivių mokymosi rezultatus. 

Daugybė atliktų tyrimų rodo, kad vienas iš būdų šaliai pagerinti rezultatus švietimo srityje – pritraukti ir išlaikyti 

puikius mokytojus. 

  

 MOKYTOJŲ POVEIKIO VERTINIMAS 

 Vienas iš būdų įvertinti mokymo kokybę – analizuoti mokytojų poveikį mokinių testų rezultatams; šis 

būdas visuotinai vadinamas pridėtinės vertės (PV) įvertinimo metodu. Mokytojo kuriama pridėtinė vertė 

apibrėžiama kaip vidutinis jo mokinių testų rezultatas, pakoreguotas pagal mokinių klasėse charakteristikų, 

pavyzdžiui, ankstesnių rezultatų, skirtumus. Jungtinėse Valstijose mokyklų apygardos nuo Vašingtono (Kolumbijos 

federacinė apygarda) iki Los Andželo pradėjo taikyti PV metodą mokytojams vertinti. Tačiau ar mokytojų poveikis 

mokinių testų rezultatams yra geras jų darbo kokybės vertinimo matas? Šio metodo šalininkai teigia, kad PV 

naudojimas gali pagerinti mokinių pasiekimus, o kritikai tvirtina, kad testų rezultatai yra prasti tikrosios mokytojo 

darbo kokybės rodikliai. 

 Diskusija dėl PV kyla dėl dviejų pagrindinių klausimų. Pirma, ar PV tiksliai įvertina mokytojų poveikį 

mokinių rezultatams, ar šis metodas nesąžiningai baudžia mokytojus, kuriems paskiriama prasčiau besimokančių 

mokinių? Antra, ar didelę pridėtinę vertę sukuriantys mokytojai gerina savo mokinių ilgalaikius rezultatus, ar jie 

tiesiog geriau moko iki testo? Tyrėjai nepriėjo prie bendros nuomonės dėl PV metodo tikslumo ir ilgalaikio 

poveikio, nes duomenys ir metodika yra riboti. 

 

 PRIDĖTINĖS VERTĖS PRIEMONIŲ TIKSLUMAS 

 Neseniai atliktame išplėstiniame tyrimo projekte nagrinėjome šiuos du klausimus, tirdami vieną milijoną 

vaikų iš JAV miesto mokyklos apygardos nuo 4-osios klasės iki pilnametystės, remdamiesi mokyklos apygardos ir 

mokesčių įrašais. Vertinome standartinių PV priemonių tikslumą, naudodami keletą metodų, įskaitant koregavimą 

dėl anksčiau nestebėtų tėvų charakteristikos ir natūralių eksperimentų, kylančių dėl pasikeitimų mokytojų kolektyve. 

Nustatėme, kad, kai aukštą PV kuriantis mokytojas ateina dirbti į mokyklą, testų rezultatai toje klasėje, kurią jis 

moko, iš karto pagerėja; aukštą PV kuriančiam mokytojui išėjus, testų rezultatai pablogėja. Testų rezultatai keičiasi 

tik iš to mokytojo mokomo dalyko, o rezultatų pasikeitimo dydis atitinka tai, ką mes prognozavome, remiantis 

mokytojo kuriama PV. 

 Taip PV modeliai, nusakantys ankstesnius mokinio testų rezultatus, pasižymi nedideliu šališkumu 

prognozuojant mokytojų poveikį mokinių pasiekimams. Šie rezultatai rodo, kad PV tiksliai įvertina mokytojų 

poveikį mokinių akademiniams pasiekimams ir taip suderina prieštaringas ankstesnių tyrimų išvadas. Įdomu, kad 

daugiau kaip 85 proc. mokytojų kuriamos PV variacijų yra mokyklos viduje, o ne tarp mokyklų. 

Daugelis politikos kūrėjų pasisako už mokymo kokybės gerinimą, tačiau daug diskutuojama apie 

geriausią būdą, kaip įvertinti ir patobulinti mokytojų darbo kokybę. Vadinamasis pridėtinės vertės 

metodas naudojamas vertinti mokytojams pagal jų mokinių testų rezultatus. Neseniai atliktas tyrimas 

patvirtino, kad mokytojai, kuriantys didelę pridėtinę vertę, turi svarbią teigiamą įtaką mokinių 

rezultatams suaugus. Tikėtina, kad mokymo kokybės gerinimas turės didelę ekonominę ir socialinę grąžą, 

o poveikis testų rezultatams padeda nustatyti mokytojus, kurių darbas yra aukštos kokybės. 
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 MOKYTOJAI TURI ĮTAKOS MOKINIŲ ILGALAIKIAMS REZULTATAMS 

 Antrajame etape analizavome, ar didelę PV kuriantys mokytojai taip pat gerina ir mokinių ilgalaikius 

rezultatus. Nustatėme, kad mokiniams, paskirtiems aukštesnę PV kuriantiems mokytojams pradinėje mokykloje, 

sulaukus pilnametystės, geriau sekasi daugelyje sričių. Labiau tikėtina, kad jie lankys koledžą, uždirbs daugiau 

pajamų (žr. grafiką), gyvens geresniuose rajonuose ir sutaupys daugiau lėšų senatvei. Taip pat mažiau tikėtina, kad 

jie susilauks vaikų, būdami paaugliai. 

 [Grafiko vertimas: 

Mokytojo kuriamos pridėtinės vertės poveikis būsimoms mokinių pajamoms 

Pajamos sulaukus 28 metų amžiaus 

Normalizuota mokytojų kuriama pridėtinė vertė 

Grafike pavaizduotos vidutinės buvusių mokinių pajamos, sulaukus 28 metų amžiaus (atlikus plačios 

apimties koregavimą dėl jų ankstesnių klasių charakteristikos), palyginti su jų mokytojų kuriama pridėtine 

verte (t. y. vidutiniais šių mokytojų mokinių testų rezultatais), apibendrinant 20 vienodo dydžio intervalais. 

Šaltinis: žr. nuorodas toliau tekste.] 

 Mokytojų poveikis mokiniams yra esminis. Pakeitus mokytoją, kurio tikroji kuriama PV atitinka 

žemiausius 5 proc., vidutinės kokybės mokytoju, vienoje klasėje lemtų sukauptas daugiau kaip 1,4 mln. JAV dolerių 

kumuliacines pajamas vidutinei klasei. Diskontavus būsimas pajamas pagal 5 proc. palūkanų normą, gauname 

mokinių viso gyvenimo pajamų padidėjimo dabartinę vertę, lygią maždaug 250 000 JAV dolerių vienoje klasėje. Tai 

reiškia, kad tėvai turėtų norėti sumokėti labai didelę sumą, jog galėtų pervesti savo vaiką iš mokytojo, kurio darbo 

kokybė yra žemesnė nei vidurkis, pas mokytoją, kurio darbo kokybė yra aukštesnė nei vidurkis, remiantis vien tik jų 

vaiko viso gyvenimo pajamų padidėjimo dabartine verte. 

 Mokytojai turi didelį poveikį visoms mūsų analizuotoms klasėms(4–8 kl.). Mokytojų poveikis pajamoms 

taip pat yra panašus procentine išraiška mokiniams tiek iš nedideles, tiek iš dideles pajamas gaunančių šeimų. 

 

 MOKYMO KOKYBĖS GERINIMAS LEMIA DIDELĘ EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ GRĄŽĄ 

 Apskritai mūsų rezultatai rodo, kad puikūs mokytojai kuria didelę vertę ir kad poveikis testų rezultatams 

yra labai naudingas tokiems mokytojams nustatyti. Tačiau reikia atlikti didesnį darbą, siekiant nustatyti geriausią PV 

panaudojimo politikai būdą. Pavyzdžiui, PV įvertinimo metodo naudojimas mokytojams vertinti gali lemti 

priešingus rezultatus duodantį atsaką, dėl kurio PV įvertinimo metodas virstų prastesne mokytojų darbo kokybės 

vertinimo priemone, pavyzdžiui, mokymas iki testo arba nusirašinėjimas. Dar daug dalykų šiais klausimais 

sužinosime iš JAV mokyklų apygardų, kurios pradeda taikyti PV įvertinimo metodą mokytojams vertinti. 

 Be to, reikia atlikti daugiau tyrimų, siekiant nustatyti, ko reikia, norint būti geru mokytoju. Iš tikrųjų, 

keletas neseniai atliktų tyrimų rodo, kad mokytojų kuriama pridėtinė vertė yra nesusijusi su tokia akivaizdžia 

mokytojo charakteristika kaip patirtis (po pirmųjų kelerių metų), bakalauro ar magistro laipsnis, sertifikavimas ar 

profesinis tobulinimasis. 

 Nepaisant to aišku, kad mokymo kokybės gerinimas – neatsižvelgiant į tai, ar taikomos pridėtinės vertės 

įvertinimo, ar kitos priemonės – lems didelę ekonominę ir socialinę grąžą. 
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