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Tyrimo tikslas – šalies, savivaldybės ir mokyklos
lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo
procedūras ir plėsti standartizuotais įrankiais
surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei
gerinti.



Tyrimo įrankiai: savivaldybės mokyklų mokinių
pasiekimams įvertinti panaudoti projekto „Standartizuotų
mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių
bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ sukurti
pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti standartizuoti
testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto
kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei;
skaitymo (teksto suvokimo) ir rašymo (teksto kūrimo),
matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8
klasei.



Naudoti mokinių klausimynai 4 ir 8 klasei, kurie sudaryti
remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų
klausimynais.

Radviliškio r. savivaldybės Standartizuotus testus (toliau – ST) atlikusių mokinių
skaičius 4 ir 8 klasėse
Mokyklos pavadinimas

4 klasė

8 klasė

-

32

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

20

23

Radviliškio r. Sidabravo gimnazija

18

23

Radviliškio r. Šeduvos gimnazija

49

50

Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija

12

34

Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla

63

66

Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

88

71

Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla

15

12

Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinė mokykla

8

8

Radviliškio r. Pašušvio pagrindinė mokykla

7

9

Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinė mokykla

11

13

Radviliškio r. Šaukoto pagrindinė mokykla

6

3

Radviliškio r. Tyrulių pagrindinė mokykla

3

6

Radviliškio jaunimo mokykla

-

31

Radviliškio Vaižganto progimnazija

43

53

Radviliškio r. Baisogalos mokykla-darželis

42

-

385 (iš 398)

434 (iš 449)

Radviliškio r. Baisogalos gimnazija

Iš viso: 16 švietimo įstaigų

*Dalis mokinių testavimo dieną sirgo arba tėvai nesutiko, kad jų vaikai dalyvautų tyrime









Kiekvienam standartizuotus testus atlikusiam mokiniui
buvo parengta individuali lyginamoji ataskaita apie jo
atliktų ST rezultatus.
Mokiniui skirtoje individualioje ataskaitoje buvo pateikti
duomenys apie mokinio pasiekimus pagal atskiras
testuojamų dalykų arba kognityvinių gebėjimų sritis bei
kaip pagal mokymosi pasiekimų lygius pasiskirsto
mokyklos ir klasės, kurioje jis mokosi, ir šalies bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniai.
Kiekvienai savivaldybės mokyklai buvo parengta ir
pateikta trumpa ataskaita apie apibendrintus
pagrindinius ST rezultatus.
Visa šia analitine medžiaga (mokyklos ir mokinių
ataskaitomis) savivaldybė, mokykla ir mokytojai gali
naudotis aptardami konkrečius kiekvieno mokinio, atskirų
mokyklų ir visos savivaldybės mokinių pasiekimų
gerinimo klausimus.

Lyginamieji 4 klasės mokinių ST ir mokinių klausimynų rezultatai

Lyginamieji 8 klasės mokinių ST ir mokinių klausimynų rezultatai

Diagramose lyginami:
• Radviliškio r. savivaldybės mokinių rezultatai;
• 2014 metų Nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrime dalyvavusių mokinių rezultatai (diagramose–šalies);
• Apibendrinti visų 42–jų savivaldybių, 2015 m. pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatai (diagramose–dalyvavusių
savivaldybių).

1. MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS (PROC.)

2. MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS IR VIETOVĖS,
KURIOJE YRA MOKYKLA, URBANIZACIJOS LYGĮ (PROC.)

2.1. MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGIUS IR VIETOVĖS, KURIOJE YRA MOKYKLA,
URBANIZACIJOS LYGĮ (PROC.)

3. PROCENTINIS RODIKLIS. APIBENDRINTA LYGINAMOJI INFORMACIJA APIE 4 IR 8
KLASĖS MOKINIŲ TESTUOJAMŲ DALYKŲ ST SURINKTŲ TAŠKŲ VIDURKĮ (PROC.)
Diagramose lyginami:
• Radviliškio r. savivaldybės mokinių rezultatai;
• 2014 metų Nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrime dalyvavusių mokinių rezultatai (diagramose–šalies);
• Apibendrinti visų 42–jų savivaldybių, 2015 m. pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatai
(diagramose–dalyvavusių savivaldybių).
Procentinis rodiklis parodo, kiek procentų visų galimų surinkti taškų vidutiniškai surinko mokiniai. Pavyzdžiui, jeigu
teste buvo galima surinkti 40 taškų, o mokinys surinko 20 taškų, tai jo procentinis rodiklis bus lygus 50.

3.1. PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.)

4. SAVIVALDYBIŲ 2015 M. ST PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.)

4.1. SAVIVALDYBIŲ 2015 M. ST PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.)

5. RADVILIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PROCENTINIAI RODIKLIAI PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS

* Kiekviena mokykla žino savo mokyklos bei mokinių kodus

APIBENDRINTA LYGINAMOJI INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ SUKURIAMĄ
VIDUTINĘ PRIDĖTINĘ VERTĘ










Mokyklų mokinių vidutinių rezultatų skirtumai (lyginant pagal mokyklos
tipą arba urbanizacijos laipsnį) patys savaime neleidžia patikimai ir
pagrįstai teigti apie tų mokyklų darbo kokybės skirtumus.
Lietuvos nacionaliniai mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai, kaip ir
daugelyje kitų pasaulio šalių atliekami 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.).
Nei švietimo sistema, nei mokykla negali daryti tiesioginės įtakos mokinių
namų aplinkai, tačiau svarbus švietimo sistemos tikslas yra visiems
mokiniams suteikti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą
užtikrinant tinkamą ugdymo kokybę mokyklose.
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.



Pridėtinė vertė – vidutinis savivaldybės mokyklų/mokyklos indėlis į
kiekvieno tų/tos mokyklų/mokyklos mokinio pasiekimus. Atskiram mokiniui
mokyklos sukurta pridėtinė vertė apskaičiuojama kaip skirtumas tarp to
mokinio realių pasiekimų ir prognozuojamų pasiekimų. Prognozuojama,
atsižvelgiant į mokinio namų aplinkos ypatumus ir kai kurias asmenines
savybes – tai, kas nuo mokyklos nepriklauso (arba priklauso labai mažai).
Tuo tikslu įvertinama, kiek įvertinimo taškų vidutiniškai surenka kiti šalies
mokyklų atitinkamos klasės mokiniai, pagal namų aplinką ir asmenines
savybes panašūs į vertinamą mokinį. Pridėtinė vertė apskaičiuojama
naudojantis mokinių užpildytų klausimynų duomenimis.

6. SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ SUKURIAMOS PRIDĖTINĖS VERTĖS VIDURKIAI

Radviliškio r. sav. kodas: 27
Diagramose horizontalia punktyrine linija pažymėtas visų dalyvavusių 2015 m. ST savivaldybių
mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės vidurkis.
Šalies mokyklų sukuriamą vidutinę pridėtinę vertę atitinka nulinė padala.

4 klasė

6.1. SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ SUKURIAMOS PRIDĖTINĖS VERTĖS VIDURKIAI

Radviliškio r. sav. kodas: 27

Diagramose horizontalia punktyrine linija pažymėtas visų dalyvavusių 2015 m. ST
savivaldybių mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės vidurkis.
Šalies mokyklų sukuriamą vidutinę pridėtinę vertę atitinka nulinė padala.
8 klasė

Standartizuoti testai turi padėti išsiaiškinti
konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas,
kurias galima įveikti mokiniams, mokytojams ir
mokykloms suteikiant tinkamą pagalbą.

