
Elektrėnų savivaldybė tarp savivaldybių, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių 

veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015–2016 m. m.“ 

  

 Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams 

objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio 

informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.  

Elektrėnų savivaldybė jau trečius metus iš eilės dalyvauja veiksmo tyrime (2013–2014 

m. m. buvo viena iš 23 savivaldybių, 2014–2015 m. m. viena iš 42 savivaldybių, o 

2015–2016 m. m. dalyvaus viena iš 52 savivaldybių (iš viso savivaldybių Lietuvoje – 

60). 

Testavimas mokyklose planuojamas 2016 m. balandžio mėn. pabaigoje–

gegužės mėn. pradžioje.  

Savivaldybėms bus pateikti šie vertinimo ir įsivertinimo įrankiai 

  Klasė Testavimo trukmė 

Diagnostinis skaitymo testas 2 apie 45 min. 

Diagnostinis rašymo testas I dalis 2 apie 45 min. 

Diagnostinis rašymo testas II dalis 

(teksto kūrimas) 

2 apie 45 min. 

Diagnostinis matematikos testas 2 apie 45 min. 

Standartizuotas skaitymo testas 4 45 min. 

Standartizuotas rašymo testas 4 45 min. 

Standartizuotas matematikos testas 4 45 min. 

Standartizuotas pasaulio pažinimo testas 4 45 min. 

4 klasės mokinio klausimynas 4 apie 30 min. 

Standartizuotas skaitymo testas 6 45 min. 

Standartizuotas rašymo testas 6 45 min. 

Standartizuotas matematikos testas 6 45 min. 

6 klasės mokinio klausimynas 6 apie 30 min. 

Standartizuotas skaitymo testas 8 60 min. 

Standartizuotas rašymo testas 8 60 min. 

Standartizuotas matematikos testas 8 60 min. 

Standartizuotas gamtos mokslų testas 8 60 min. 

Standartizuotas socialinių mokslų testas 8 60 min. 

8 klasės mokinio klausimynas 8 apie 30 min. 

Kartu su standartizuotais testais bus skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų 

charakteristikos, šalies mokinių rezultatai.  



Veiksmo tyrime dalyvaus šios Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos: 

1. Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos 6 ir 8 klasės; 

2. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasės; 

3. Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 2, 4, 6 ir 8 klasės; 

4. Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2, 4, 6 

ir 8 klasės; 

5. Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2, 4, 6 ir 8 

klasės; 

6. Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2, 4 klasės; 

7. Elektrėnų pradinės mokyklos 2, 4 klasės. 

Savivaldybė įsipareigoja pagal suderintą tvarką ir grafiką administruoti 

pateiktus standartizuotus testus laikydamasi testavimų vykdymo tvarkos ir užtikrindama 

testų administravimo patikimumą. Privalėsime pagal pateiktas vertinimo instrukcijas 

įvertinti mokinių darbus, suvesti duomenis į NEC darbuotojų parengtas elektronines 

formas. Savivaldybės mokyklose 2 klasės mokinių vertinimą taikant pateiktus 

įrankius vykdys vertinamus mokinius mokantis mokytojas. 

NEC įsipareigoja parengti, išspausdinti, supakuoti ir pateikti savivaldybei 

visą reikiamą testavimo medžiagą (standartizuotus testus ir mokinių klausimynus), 

parengs specialią elektroninę duomenų suvedimo formą-programą, kuri automatiškai 

apskaičiuos rezultatus ir parengs kiekvienos mokyklos, kiekvienos klasės ir kiekvieno 

vaiko mokymosi pasiekimų statistinę ataskaitą (profilį), kurioje bus vaizdžiai pateikta 

esminė lyginamoji visų testuojamų dalykų rezultatų informacija. Nacionalinis egzaminų 

centras perduotų mokinių užpildytų klausimynų (be mokinių pavardžių) duomenis suves 

į duomenų bazę ir apskaičiuos įvairius aktualius statistinius rodiklius, taip pat ir 

savivaldybės mokyklų sukuriamą pridėtinę vertę. 

Savivaldybė gaus ataskaitą, kurioje bus pateikti tiriamų mokyklų mokinių 

apibendrinti ir kiekvienos tiriamos ugdymo srities pasiekimai. Elektrėnų savivaldybės 

mokinių pasiekimai bus palyginti su šalies, dalyvaujančių savivaldybių atitinkamų klasių 

mokinių atitinkamų ugdymo turinio sričių pasiekimais.   

Iki 2016 m. rugsėjo 30 d. savivaldybės interneto svetainėje paskelbsime 

trumpą ataskaitą apie standartizuotų testų vykdymą, apibendrintus savivaldybės 

rezultatus.  

Naudodami gerai parengtus standartizuotus vertinimo įrankius gauname 

gana patikimus mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo rezultatus, reikalingus mokinio 



pažangai užtikrinti. Nuo šių metų šiais vertinimo įrankiais galės pasinaudoti 2, 4, 6, 8 

klasių mokiniai, 10 klasėje vykdomas privalomas pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimas, o 12 klasėje organizuojami ir vykdomi brandos egzaminai. Taigi 

naudodami standartizuotus vertinimo įrankius turime galimybę mokinio pasiekimus 

stebėti kas dvejus metus ir užtikrinti jo pažangą.  

Jokiu būdu tokio 2, 4, 6, 8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo negalima 

vadinti EGZAMINAIS. Parengti standartizuoti vertinimo įrankiai yra pagalba 

mokyklai, mokytojui, mokiniui ir tėvams, siekiant užtikrinti kokybišką kiekvieno 
vaiko ugdymą. Iki šių metų birželio 3 d. kiekvienas mokinys turi gauti savo 

pasiekimų ataskaitas (profilius).   

Maketas (302.0 kb)         

Siekiame savivaldybėje taikyti suderinto vertinimo sistemą, kuri leistų 

įvertinti kiekvieno mokinio daromą pažangą, padėtų mokykloms rasti prioritetines 

problemas, jų priežastis, kurios būtų svarbios mokyklos pažangai. 

Informaciją apie standartizuotus vertinimo įrankius gali suteikti Jūsų 

mokytojas, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos direktorius; 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už 

standartizuotų vertinimo įrankių koordinavimą, Lina Viktoravičienė, (tel. (8 528) 58 

069, el. p. lina.viktoraviciene@elektrenai.lt) 

Nacionalinio egzaminų centro mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės 

skyriaus metodininkė Eglė Melnikė (tel. (8 5) 210 20 45, el. 

p.egle.melnike@nec.lt 

    

Informaciją galima rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje 

www.egzaminai.lt. 

  

Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus   

vyr. specialistė Lina Viktoravičienė 
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