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KAS YRA STANDARTIZUOTI 
TESTAI?



NEC PROJEKTAS

„Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir 
įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo 
mokykloms kūrimas“, II etapas



KAS DALYVAVO 
STANDARTIZUOTUOSE 

TESTUOSE?



APIE 2014 METAIS ST TESTAVIME 
DALYVAVUSIAS PAVIENES MOKYKLAS

• 2014 metais ST atliko 23 savivaldybių 377 
mokyklos ir 137 pavienės mokyklos.

• Mūsų mokyklos ST rezultatai lyginami su 
visų 137 pavienių mokyklų imties 
apibendrintais rezultatais. 

• Pavienėse mokyklose testus pildė 5512 4 
klasės mokiniai ir 6882 8 klasės mokiniai. 

• Taip pat ST rezultatai lyginami su šalies
bendrojo ugdymo mokyklų (2012-ųjų metų 
nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo 
pagrindinės imties) rezultatais.



Mokyklos ST dalyvavusieji



KUO JIE NAUDINGI 
MOKINIAMS?



Mokinio 
profilis



Kriterinis vertinimas



Diagnostinis vertinimas



Lyginamasis vertinimas



Rekomendacijos mokiniui



Rekomendacijos mokiniui



KUO JIE NAUDINGI 
MOKYKLAI?





Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 
4 klasių mokinių rezultatai





MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS IR LYTĮ



MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS IR LYTĮ







Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 
8 klasių mokinių rezultatai





MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS IR LYTĮ



MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS IR LYTĮ













APIE PRIDĖTINĘ VERTĘ

• Lietuvos nacionaliniai mokinių mokymosi 
pasiekimų tyrimai rodo, jog didelę dalį 
mokymosi pasiekimų skirtumų lemia mokinių 
namų aplinkos skirtumai, taip vadinamas 
mokinių socialinis ekonominis statusas 
(tėvų išsilavinimas, užimtumas, edukacinė 
aplinka namuose ir pan.).



APIE PRIDĖTINĘ VERTĘ

• Vienas iš pasaulyje plačiai taikomų mokyklos 
darbo efektyvumo matų – mokyklų sukuriama 
pridėtinė vertė, t.y., tiesioginis vidutinis 
mokyklos indėlis į kiekvieno tos mokyklos 
mokinio mokymosi pasiekimus, 
apskaičiuojamas atsižvelgiant į skirtingas 
mokinių socialines ekonomines sąlygas 
namuose ir kai kurias asmenines mokinio 
savybes. 

• Pridėtinė vertė apskaičiuojama naudojantis 
mokinių užpildytų klausimynų 
duomenimis.











KĄ JAU DAROME?



Metų veiklos programa

• 1.1. Ugdyti skaitymo gebėjimus per visų dalykų 
pamokas: susipažinti su įvairiomis skaitymo 
strategijomis, mažinti atotrūkį tarp mergaičių 
ir berniukų skaitymo gebėjimų.

• 1.3. Skirti ypatingą dėmesį formuojamajam 
vertinimui ir įsivertinimui: stebėti individualią 
mokinių pažangą.

• 2.1. Skatinti ugdymosi diferencijavimą ir 
individualizavimą: ypač didelį dėmesį skirti 
žemų pasiekimų mokiniams, pildyti jų 
individualios pažangos planą.



KAS LAUKIA ŠIAIS 
MOKSLO METAIS?



• Šiais mokslo metais pateikė 
paraiškas ir dalyvaus veiksmo 
tyrime „Standartizuotų testų 
taikymas mokyklose 2014–2015 
m. m.“ 154 pavienės mokyklos ir  
40 savivaldybių.





Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo 
pirmojo žingsnio.

Konfucijus


