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1. BENDROJI DALIS
Alytaus r. Alovės pagrindinė mokykla, norėdama įsivertinti mokinių mokymosi
pasiekimus taikant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įrankius, teikė paraišką
dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) veiksmo tyrime 2016–2017 m.
m.“. Įvertinus paraišką su mokykla buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi
rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis tobulinti mokinių mokymosi
pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu
parengtus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) bei nacionalinių
mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui bus panaudoti NMPP vertinimo įrankiai
(testai) 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams: 2 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai:
skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai); 4 klasės mokinių NMPP vertinimo
įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai; 6 klasės mokinių
NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, testai; 8 klasės mokinių
NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių
mokslų testai.
Ugdymo aplinkos ir kokybės (mokyklos aplinkos, mokyklos klimato, mokyklų
sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus panaudoti
mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai. Mokinių klausimynai sudaryti remiantis
nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai
ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje
skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP
(Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai)“ adresu http://www.nec.lt/342/.)
2. 2017 M. TESTAVIMO GRAFIKAS IR TRUKMĖ
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Testas skirtas tik mokiniams besimokantiems mokyklose lietuvių mokomąja kalba.
* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

3. MOKYKLA ĮSIPAREIGOJA :
3.1
Informuoti mokyklos bendruomenė apie mokyklos sprendimą 2016–2017 mokslo
metų pabaigoje atlikti 2, 4, 6 ir/ar 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą
naudojantis NEC parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais.
3.2
Pasiimti visą parengtą tyrimo medžiagą iš Nacionalinio egzaminų centro.
3.3
Atlikti mokinių pasiekimų vertinimą naudojant pateiktus vertinimo įrankius:
3.4
Vadovaujantis testavimo vykdymo tvarka ir laikantis nustatyto grafiko
administruoti visus pateiktus testus ir klausimynus bei užtikrinti testų ir klausimynų
administravimo patikimumą.
3.5
Užtikrinti, kad 2 klasės mokinių vertinimą taikant pateiktus įrankius vykdytų
vertinamus mokinius mokantis(ys) mokytojas(ai).
3.6
Esant poreikiui, mokykla gali parengti savo testavimo grafiką, tačiau svarbu, jog
tokiame individualiame mokyklos grafike tam tikros klasės ir dalyko testavimo diena
negali būti ankstesnė nei nurodyta NEC pateiktame grafike.
3.7
Nepažeisti testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų – užtikrinti gautos
testavimo medžiagos konfidencialumą iki atitinkamos klasės ir atitinkamo dalyko
testavimo dienos.
3.8
Pagal pateiktas vertinimo instrukcijas įvertinti mokinių darbus.
3.9
Vadovaujantis Bendrąja testavimo vykdymo tvarka suvesti mokinių testų
rezultatus į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas.
3.10 Supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su mokinių mokymosi
pasiekimų ataskaitomis (profiliais).
3.11 Informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) laikantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kad
atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių
duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius.
3.12 Atlikti mokinių apklausą panaudojant NEC pateiktus klausimynus ir iki 2017 m.
gegužės 5 d. užpildytus mokinių klausimynus (be mokinių pavardžių) pateikti NEC.
3.13 Su mokyklų ataskaitomis (pirminėmis (profiliais) ir antrinėmis (su apskaičiuotais
ugdymo kokybės rodikliais) supažindinti mokyklos bendruomenę.
3.14 Apie mokykloje vykdomą mokymosi pasiekimų, taip pat ugdymo aplinkos ir
ugdymo kokybės vertinimą informuoti mokyklos bendruomenę, organizuoti šio
vertinimo rezultatų pristatymus ir aptarimus, informuoti tikslines grupes.
3.15 Iki 2017 m. lapkričio 30 d. mokyklos interneto svetainėje paskelbti trumpą
ataskaitą (laisva forma) apie tyrimo vykdymą ir rezultatus. Viešai skelbiami tik
apibendrinti mokyklos rezultatai.
3.16 Užpildyti ir iki 2017 m. lapkričio 30 d. pateikti NEC nustatytos formos ataskaitą
(ataskaitos formą iki 2017 m. rugsėjo 30 d. pateiks NEC).
4. PASIRENGIMO TESTAVIMO VYKDYMUI PROCEDŪROS
Už NMPP vykdymą mokykloje atsakingi asmenys turi:
4.1. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo
vykdymo ir vertinimo organizavimo modelį;
4.2. Mokyklos direktorius įsakymu skiria:

4.2.1. mokytojus, atsakingus už tikslinių grupių: mokyklos mokytojų, mokinių ir mokinių
tėvų, informavimą apie vykdomą testavimą.
4.2.2. mokytojus, atsakingus už Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymą;
4.2.3. mokytojus, atsakingus už mokinių darbų vertinimą;
4.2.4. mokytojus, atsakingus už mokinių sąrašų patikslinimą DIVEMO sistemoje ir
rezultatų suvedimo į NEC pateiktas suvedimo formas.
4.3. Iki testavimo pradžios mokykla užtikrina visos testavimo medžiagos
konfidencialumą.
4.4. Iš anksto informuoti, kad testuojamų klasių mokiniai testavimo metu turi turėti
rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę. Atliekant matematikos testą skaičiuokliais
naudotis negalima.
4.5. Mokinius testavimo metu susodinti taip, jog būtų minimizuota nusirašymo galimybė.
5. TESTAVIMO REZULTATŲ PATEIKIMAS
5.1. Mokinio ir Mokyklos profiliai bus paskelbti per KELTO sistemą.
5.2. Mokykla, prisijungusi prie KELTO sistemos, gaus tik savo mokyklos rezultatus PDF
formatu. Dokumente bus sudėti:
5.2.1. visi tos klasės testus atlikusių mokinių profiliai. Kiekvieno mokinio profilyje bus
nurodyta to mokinio vardas ir pavardė. Mokinio ataskaitos informacija yra skirta
mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui, jo tėvams.
Mokiniui pereinant į kitą mokyklą, kartu su kita informacija apie mokymosi pasiekimus,
gali būti perduodama ir mokinio ataskaita su diagnostinio vertinimo ir standartizuotų
testų rezultatais:
5.2.2. bendras mokyklos 2 klasės mokinių rezultatų profilis;
5.2.3. bendras mokyklos 4 klasės mokinių rezultatų profilis.
5.2.4. bendras mokyklos 6 klasės mokinių rezultatų profilis;
5.2.5. bendras mokyklos 8 klasės mokinių rezultatų profilis;
5.2.6. bendras mokyklos profilis
5.3. Kiekvieno mokinio profilis bus pateikiamas atskirame lape.
5.4. Ataskaitose bus pateikiami lyginamieji mokyklos/ klasės/ mokinio ir šalies rezultatai.
5.5. Mokykla užtikrina mokinio duomenų konfidencialumą
6. BENDROSIOS TAISYKLĖS
6.1. Administruojant testą negalima atsakinėti į tokius klausimus, kurie galėtų
mokiniams padėti ar sutrukdyti teisingai atsakyti į konkrečius testų klausimus.
6.2.
Svarbu įsitikinti, kad visi mokiniai supranta, ką jie turi daryti, ir žino, kaip
užrašyti savo atsakymus. Galima atsakinėti į su tuo susijusius klausimus.
6.3. Rekomenduojama, kad mokiniai be rimtos priežasties testavimo metu neišeitų iš
testavimo patalpos.
6.4. Užtikrinti testų konfidencialumą (testavimo medžiagos NEGALIMA kopijuoti,
nurašyti ir t.t.).
6.5.
2 klasės mokinių vertinimas taikant pateiktus įrankius turi vykti jų klasėse.
Vykdant testavimą, vertinant mokinių darbus, turi dalyvauti vertinamus mokinius
mokantis(ys) mokytojas(ai).
6.6. Organizuojant ir vykdant Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą, vadovautis
Bendrąja testavimo vykdymo tvarka.
____________________________________________________

