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KAS YRA STANDARTIZUOTI 
TESTAI?



NEC VEIKSMO TYRIMAS

„Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse / 
mokyklose 2015 – 2016 m. m.“



KAS DALYVAVO 
STANDARTIZUOTUOSE 

TESTUOSE?



APIE 2015 M. ST TESTAVIMO DALYVIUS

• 2015 metais ST atliko 42 savivaldybės, 
2016 metais – 52 ir 148 pavienės 
mokyklos (2015).

• Mūsų mokyklos ST rezultatai lyginami 
su visų 148 pavienių mokyklų imties 
apibendrintais rezultatais. 

• Taip pat ST rezultatai lyginami su šalies
bendrojo ugdymo mokyklų (nacionalinio 
mokinių pasiekimų tyrimo) rezultatais.



Mokyklos ST dalyvavusieji



KUO JIE NAUDINGI 
MOKINIAMS?



Mokinio 
profilis



Mokinio 
profilis



Kriterinis vertinimas



Lyginamasis vertinimas



Diagnostinis vertinimas



Rekomendacijos mokiniui



Rekomendacijos mokiniui



KUO JIE NAUDINGI 
MOKYKLAI?



Klasės 
profilis



Klasės 
profilis





Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 
8 klasių mokinių rezultatai



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.

• 1.2. Skatinti mokinių ir mokytojų 
bendradarbiavimą siekiant mokinių pasiekimų 
pažangos.

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



KAS LAUKIA ŠIAIS 
MOKSLO METAIS?



• 2016 metais diagnostiniais ir 
standartizuotais testais 
pasinaudos ne mažiau kaip 90 
procentų kiekvienos amžiaus 
grupės (2, 4 6 ir 8 klasės) 
mokinių iš 976 bendrojo ugdymo 
mokyklų.



Nurodyto dalyko 

diagnostinis/ 

standartizuotas testas/ 

klausimynas

Testo / 

klausimyno 

pildymo trukmė

Rekomenduojama 

testavimo data 

veiksmo tyrime 

dalyvaujančiose 

mokyklose

Testų ir vertinimo 

instrukcijų 

paskelbimas 

KELTAS 

sistemoje

8 KLASĖ

RAŠYMAS 60 min. Balandžio 19 d. Balandžio 19 d.

SKAITYMAS 60 min. Balandžio 21 d. Balandžio 21 d.

MATEMATIKA 60 min. Balandžio 25 d. Balandžio 25 d.

SOCIALINIAI 

MOKSLAI
60 min.

Gegužės 3 d. Gegužės 3 d.

GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 6 d. Gegužės 6 d.

KLAUSIMYNAS 30 min.
Pasirinktinai iki 

gegužės 6 d.



Mokinių klausimynų panaudojimas 
ugdymo aplinkos ir ugdymo kokybės 
mokykloje vertinimui

• Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir 
visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę 
mokykloje. 

• Remiantis mokinių klausimynų duomenimis 
bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos 
sukuriama pridėtinė vertė, mokinių 
savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, 
mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei. 



• Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis 
klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose 
mokinių pasiekimų tyrimuose. 

• Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų 
medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų 
centro interneto svetainėje skyrelyje 
„Nacionaliniai tyrimai“ adresu 
http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje 
„Standartizuoti testai“ adresu 
http://www.nec.lt/342/.

http://www.nec.lt/177/
http://www.nec.lt/342/


Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo 
pirmojo žingsnio.

Konfucijus


