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1. Trumpai pristatyti tėveliams standartizuotų testų
idėją.

Tikslai:

2. Pateikti informaciją , įžvalgas apie mūsų mokyklos 4-
os klasės mokinių standartizuotų testų rezultatus.

3. Pateikti informaciją tėveliams, kaip „skaityti“ mokinio
„profilį“, kokią informaciją ir išvadas galima gauti apie
savo vaiko pasiekimus, jo stipriąsias ir silpnąsias puses.



Standartizuoti testai









Mokinių pasiskirstymas pagal lygius (matematika)

Matematika:
1.Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokinių pasiskirstymas pagal lygius: 6 mokiniai – aukštesniojo lygio, 9 mokiniai –

pagrindinio lygio;
2. Tai 26,9% (3 kart.) ir 4,3% geresni rodikliai nei šalies atitinkami rodikliai;

3. Nėra mokinių, kurie būtų patenkinamo lygio ir  ar nepasiekę patenkinamo lygio, kai šalies mokyklose šie rodikliai 
atitinkamai siekia 27,9% ir 3,3%; 

4. Vadinasi, į dalykinę sistemą ateina gerai ir labai gerai matematikai paruošti mokiniai.



Mokinių pasiskirstymas pagal lygius (skaitymas)

Skaitymas:
1. Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokinių pasiskirstymas pagal lygius: 7 mokiniai – aukštesniojo lygio, 4 mokiniai –

pagrindinio lygio, 3 mokiniai – patenkinamo lygio, 1 mokinys nepasiekė patenkinamo lygio;
2. Vėžaičių pagrindinės mokyklos skaitymo aukštesniojo lygio mokinių rodiklis 34,9 procentais (4 kart.) didesnis

nei šalies rodiklis;
3. Pagrindinio lygio mokinių rodiklis lygus šalies rodikliui (26,7%);

4. Vėžaičių pagrindinėje mokykloje patenkinamo lygio mokinių dalis yra mažesnė 31,7% (2,5 kart.) nei patenkinamo 
lygio mokinių šalyje;

5. Vėžaičių pagrindinės mokyklos beveik trys ketvirtadaliai (73,4%) mokinių pasiekė skaitymo aukštesnįjį  ir 
pagrindinį lygį;

6. Šalyje 10,8% mokinių nepasiekia patenkinamo skaitymo lygio! Vėžaičių pagrindinėje mokykloje skaitymo
nepasiekto patenkinamo lygio mokinių yra 4,1% mažiau nei šalyje. Bet!....



Mokinių pasiskirstymas pagal lygius (rašymas)

Rašymas (!!!):
1.Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokinių pasiskirstymas pagal lygius: 6 mokiniai – pagrindinio lygio, 8 mokiniai –

patenkinamo lygio;
2. Tarp mūsų mokyklos ketvirtokų nėra nei vieno mokinio, kuris būtų pasiekęs aukštesnįjį lygį, kai šalyje jų 10,8%;

2. Daugiau kaip pusė mokinių (57,1 %), pasiekė tik patenkinamąjį lygį. Šalyje – 39,5% (- 17,6%);
3. Pagrindinį lygį pasiekė daugiau mokinių nei šalyje (42,9 % ir 31,1 %), bet mūsų mokyklos ketvirtoje klasėje yra 

daugiau patenkinamo lygio mokinių nei pagrindinio lygio;
4. Mūsų mokykloje nėra rašymo  nepatenkinamo lygio mokinių, kai šalyje jų yra 18,5 %;

5. Dėl rašymo dalyko klasėje nėra nei vieno mokinio, kuris visuose dalykuose būtų pasiekęs aukštesnįjį lygį. 



Mokinių pasiskirstymas pagal lygius 
(pasaulio pažinimas)

Pasaulio pažinimas:
1. Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokinių pasiskirstymas pagal lygius: 9 mokiniai – aukštesniojo lygio, 6 mokiniai –
pagrindinio lygio;
2. Vėžaičių pagrindinės mokyklos pasaulio pažinimo aukštesniojo lygio mokinių procentas viršija šalies rodiklį 46,8%
arba 4,3 karto;
3. Visi klasės mokiniai pasiekė aukštesnįjį (60%) arba pagrindinį lygį (40%). Tai 29,4% geresnis rodiklis nei šie rodikliai 
šalies mastu;
4. Šalyje 29,4% mokinių tepasiekė patenkinamą ar nepasiekė patenkinamo lygio, kai mūsų mokykloje tokių mokinių 
nėra – visi pasiekė pagrindinį ar aukštesnįjį lygį.



Skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių 
pasiekimų palyginimas

1. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 4 kl. mokiniai iš visų dalykų surinko daugiau nei 50% galimų surinkti taškų;
2. Mūsų mokyklos ketvirtokai savo pasiekimais matematikos, skaitymo ir pasaulio pažinimo dalykuose lenkia visų 

tipų šalies mokyklų mokinių pasiekimus (12 - 30%);
3. Rašymo rodiklis blogesnis tik už didmiesčių mokyklų, mokyklų-darželių/ pradinių mokyklų, progimnazijų 

mokinių rodiklius (1,2 – 5,5%);



Apibendrinti mokyklos 4 kl. mokinių rezultatai pagal testuojamų 
dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų sritis

Matematika:
1. Pagal veiklos sritis: a) mokinių pasiekimai yra tarp šalies pagrindinio lygio vidurkį ir aukštesniojo pasiekimų lygio; b) 

+ reiškiniai, lygtys, nelygybės ; c) - problemų sprendimas;
2. Pagal kognityvinių gebėjimų grupes: a) mokinių pasiekimai yra tarp šalies pagrindinio lygio vidurkį ir aukštesniojo 
pasiekimų lygio; ; b) + matematinės žinios ir supratimas, b. - aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai.



Apibendrinti mokyklos 4 kl. mokinių rezultatai pagal 
testuojamų dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų 

sritis

Skaitymas:
1. Pagal veiklos sritis: a) rodikliai tarp  pagrindinio lygio ir aukštesniojo lygio vidurkio kreivių; b) + tiesioginių išvadų 

darymas, teksto turinio, kalbos ir teksto elementų vertinimas; b) – interpretavimas ir idėjų integravimas;
2. Pagal kognityvinių gebėjimų grupes: a) rodikliai tarp  pagrindinio lygio ir aukštesniojo lygio vidurkio kreivių; b) + 

žinios supratimas; c) - aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai.



Apibendrinti mokyklos 4 kl. mokinių rezultatai pagal 
testuojamų dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų 

sritis

Rašymas:
1. Pagal vertinimo kriterijus: a) rodikliai tarp  patenkinamo lygio ir pagrindinio lygio vidurkio kreivių; b) + turinys ir 

raiška (arčiausiai pagrindinio lygio vidurkio kreivės); c) – raštingumas (vos pasiektas patenkinamo lygio 
vidurkis).



Apibendrinti mokyklos 4 kl. mokinių rezultatai pagal 
testuojamų dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų 

sritis

Pasaulio pažinimas:
1. Pagal veiklos sritis: a)+ visose veiklos srityse pasiektos aukštesniojo ir pagrindinio vidurkio rodiklių kreivės, b) 

aukščiausi pasiekimai - „Žmonių gyvenimas kartu“ ir „Negyvoji gamta ir žmogus“; 
2. Pagal kognityvinių gebėjimų grupes: + taikymas; - žinios ir supratimas, aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai,



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

1. Klasės berniukų ir mergaičių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius ir surinktų taškų dalį (proc.) yra 
vienoda ar panaši (40% ir 60 % ,74,5% ir 69,5%);

2. Klasės berniukų ir mergaičių dalis pagal pasiekimų lygius labai viršija šalies rodiklius; (27,9% ir 27
%);

3. Klasės berniukų ir mergaičių dalis pagal vidutiniškai surinktų taškų dalį  viršija šalies rodiklius; 
(20,3% ir 15,6 %); ;

4. Matematikos dalyke nestipriai lyderiauja mergaitės!
5. Matematika – stiprioji klasės pusė.



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

1. Klasės berniukų ir mergaičių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius ir surinktų taškų dalį (proc.) yra labai 
skirtinga; 2. Klasės berniukų ir mergaičių dalis pagal pasiekimų lygius labai viršija šalies rodiklius; (45,9% ir 

33,6 %);
3. Berniukų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius yra margesnis (40%, 20%, 30%) ;

4. Tiek mergaičių, tiek berniukų, pasiekusi aukštesnįjį lygį dalis yra didesnė nei šalies rodikliai;
5. 12% daugiau taškų klasėje surinko mergaitės;

5. Šalyje net 16,5% berniukų nepasiekia patenkinamo lygio, o mokykloje - 10,0%!
6. Skaitymo dalyke nestipriai lyderiauja mergaitės!



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

1. Pagal pasiekimų lygius neturime nei mergaičių, nei berniukų, pasiekusių aukštesnįjį lygį;
2. Pagrindinį lygį pasiekusių mergaičių ir berniukų dalies rodikliai yra labai didesni nei šalies rodikliai;

3. Daugiau surinko taškų mergaitės (15 %);
4. Klasėje nėra mokinių, kurie nebūtų pasiekę patenkinamo lygio, kai atitinkami šalies rodikliai – 4,3% 

(mergaičių) ir 13,0% (berniukų);
5. Rašymo dalyke lyderiauja mergaitės! (68,2% ir 53,2%)

6. Rašymas– silpnoji klasės pusė.



Mokinių pasiekimų analizė pagal lytį

1. Klasės berniukų ir mergaičių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius ir surinktų taškų dalį (proc.) yra 
vienoda ar panaši (40% ir 60%, 73,9% ir 73,1%);

2. Klasės berniukų ir mergaičių dalis pagal pasiekimų lygius labai viršija šalies rodiklius; (47,3% ir 
45,5%);

3. Visi klasės mokiniai pasiekė pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygius;
4. Klasėje nėra patenkinamo lygio mokinių ir mokinių nepasiekusių patenkinamą lygį.

5. Pasaulio pažinimas – stiprioji klasės pusė.



1. Nėra užduočių, į kurias neatsakė nė vienas mokinys;
2. Yra užduočių (7), į kurias atsakė beveik 100% mokinių (1, 2, 5, 10, 11, 21.1, 27);



Sunki užduotis (10% teisingai išsprendusių)



Užduoties pavyzdžiai (5 užd. – 100%)



Užduoties pavyzdžiai (27.1 užd. – 100%)



1. 3 užduotys iš 24 atliktos prasčiau nei šalies mokinių;
2. Nėra užduočių, į kurias neatsakė nė vienas mokinys;

3. Į 1,2 užduotį teisingai atsakė visi mokiniai.



1. Rašyme parodyti stabiliausi, aukščiausi ir ryškiai šalies rodiklį viršijantys rezultatai, išskyrus raštingumą.



1. Pasaulio pažinime mokiniai 3 užduotyse iš 35 parodė žemesnius rezultatus nei šalies mokiniai;
2. Daugumoje užduočių savo žiniomis ir gebėjimais mūsų mokiniai lenkė šalies rodiklius; 



Užduoties pavyzdžiai (19.1 – 25%)



Užduoties pavyzdžiai (20.2 – 100%)



Išvados:
Vėžaičių pagrindinės mokyklos mokinių pasiekimų lygiai

Girininkų pradinio ugdymo skyriaus mokinių pasiekimų lygiai

Į penktą klasę turėtų ateiti:100% matematikos, 42% rašyme, 73% skaityme ir 100% pasaulio pažinime aukštesnįjį ir 
pagrindinį lygius pasiekę mokiniai;

Pasikeitimai ir Girininkų pradinio ugdymo skyriuje: 4 kl. baigė daugiausia mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir 
pagrindinį lygius.

Aukštesnysis 
lygis

Pagrindinis 
lygis

Patenkinamas 
lygis

Nepasiektas 
patenkinamas 

lygis

Matematika 6 7 0 0

Rašymas 0 6 6 0

Skaitymas 7 4 2 0

Pasaulio pažinimas 8 5 0 0

Aukštesnysis 
lygis

Pagrindinis 
lygis

Patenkinamas 
lygis

Nepasiektas 
patenkinamas 

lygis
Matematika 0 2 0 0

Rašymas 0 0 2 0
Skaitymas 0 0 1 1

Pasaulio pažinimas 1 1 0 0



Išvados (?!):

Į dalykinę sistemą ateina tvirtus svarbiausių dalykų pagrindus turintys 
mokiniai (73 - 100% mokinių skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo 

dalykuose yra aukštesniojo ar pagrindinio pasiekimų lygio);

Klasė savo žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais yra vientisa;

Dabar galime džiaugtis! Iššūkis – dalykinė sistema. Daug kas kitaip, 
daug kas keičiasi. Keičiasi ir mokiniai...

Klasės stipriosios pusės – matematika, pasaulio pažinimas; 

Klasėje yra gabių, talentingų mokinių?...

Klasėje nėra nei vieno mokinio, kuris būtų pasiekęs visuose dalykuose 

aukštesnįjį lygį;

Klasės silpnoji pusė – rašymas; 



Kaip tėveliams suprasti 
gautą ataskaitą apie 

mokinį?



Kaip tėveliams suprasti gautą ataskaitą apie 
mokinį?







Pagalba:

http:/nec.lt/342/

http:/nec.lt/612/

Adresai yra kiekvieno mokinio 
„profilyje“



Mokyklos standartizuotų testų 
„voratinkliai“ (4 kl.)

1. Dalykinės kompetencijos – rezultatai teigiami;
2. Kiti rodikliai -rezultatai neigiami;

3. Mokyklos p r  i d ė t i n ė s v e r t ė s r o d i k l i s  - -0,1; 

Mokyklos 4 kl. standartizuotų testų „voratinklis“ 2016 m. 



Ačiū, kad išklausėte!

?!


