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Gerb. mokyklos vadove, 

Jūsų mokykla 2013 m. lapkričio/gruodžio mėnesį dalyvavo projekto „Standartizuotų mokinių 
pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įranki ų bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ 
organizuotame užduočių išbandyme. Šio Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto tikslas – 
plėsti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį 
ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą. Projektas 
yra tęstinis, pirmasis etapas truko 2009–2012 metais, antrasis – įgyvendinamas 2012-2015 metais.  

Projekto I etape buvo kuriamos standartizuotos programos (mokinių pasiekimų vertinimo kriterijai) 
ir standartizuoti testai lietuvių gimtosios kalbos (teksto suvokimo ir teksto kūrimo) (4 ir 8 klasei), 
matematikos (4 ir 8 klasei) ir istorijos (8 klasei). Projekto II etape tęsiami pradėti darbai kuriant vertinimo 
įrankius kitiems mokomiesiems dalykams. Kuriama pasaulio pažinimo standartizuota programa, užduotys 
ir testai 4 klasei; 8 klasei – gamtos ir socialinių mokslų (I projekto etape sukurta istorijos dalyko 
programa bus papildyta geografijos dalyko programa). Taip pat lietuvių gimtosios kalbos standartizuota 
programa 8 klasei bus papildyta kalbos sistemos supratimo dalimi. 

Siekiant sukurti standartizuotus testus ir turėti patikimą užduočių banką, testų klausimai ir užduotys 
keletą kartų išbandomi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Užduočių išbandyme dalyvavo mokiniai 
pilnai baigę 4-tų ir 8-tų klasių mokymosi programas, t.y. 5-tų ir 9-tų (gimnazijų I-ų) klasių mokiniai. 
Viename tokių išbandymų, dalyvavo ir jūsų mokykla. Buvo išbandytos skaitymo, pasaulio pažinimo, bei 
integruotos pasaulio pažinimo ir matematikos užduotys 5 klasei, bei kalbos sistemos supratimo, gamtos ir 
socialinių mokslų užduotys 9 klasei. Iš viso tyrime dalyvavo 1130 penktos klasės mokinių iš 56 mokyklų 
(56 klasių) ir 2144 devintos (gimnazijų pirmos) klasės mokiniai iš 101 mokyklos (104 klasių). Šioje 
trumpoje ataskaitoje pateikiami Jūsų mokyklos mokinių rezultatai lyginant su šalies rezultatais. 

Daugiau informacijos apie projektą – http://nec.lt/335/ 

Norėdami išbandyti jau sukurtus standartizuotus testus juos galite rasti čia – http://nec.lt/342/ 
 

Keletas pastabų apie rezultatų apskaičiavimą ir pateikim ą. 

Kiekvieno tirto dalyko (dalyko sričių) mokinių rezultatai skaičiuojami atskirai ir pateikiami 
standartizuotais taškais, kurie apskaičiuoti taikant moderniosios testų teorijos metodus. Gebėjimų skalėje 
šalies mokinių „išsibarstymas“ pagal atliktų užduočių rezultatus matomas intervale nuo 200 iki 800 
standartizuotų taškų, gebėjimų vidurkis yra ties 500 standartizuotų taškų.  

Šioje ataskaitoje šalies mokinių rezultatai pavaizduoti stulpelinėmis diagramomis (histogramos), o 
raudonos spalvos kryžiukais pažymėta, kurioje gebėjimų skalės vietoje, pagal atliktų užduočių rezultatus, 
yra jūsų mokyklos mokiniai (vienas kryželis atitinka vieną mokinį). Šie duomenys padės jums vizualiai 
įvertinti, ar užduotis atlikusių jūsų mokyklos mokinių gebėjimai aukštesni nei vidutiniai (500 taškų), 
kokios dalies šalies mokinių gebėjimai yra panašūs, ar vienodai testuotiems jūsų mokyklos mokiniams 
sekasi skirtingi mokomieji dalykai. 

Šiaulių Gegužių progimnazija 

 

Pildė testus Vidutiniai rezultatai 

Šalyje 
Jūsų 

mokykloje 
Šalyje 

Jūsų 
mokykloje 

Matematikos 573 13 500 537 
Skaitymo 557 13 500 516 
Pasaulio pažinimo 1130 26 502 540 
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