
1. LYGINAMIEJI 4 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ ST IR MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ REZULTATAI 
(STANDARTIZUOTAIS TAŠKAIS) 

 
Diagramose lyginami: 

 Jūsų mokyklos mokinių rezultatai (diagramose nurodytas jūsų mokyklos pavadinimas); 

 2012 metų Nacionaliniame mokinių pasiekimų tyrime dalyvavusių mokinių rezultatai (diagramose – šalies); 

 Apibendrinti visų 23-jų savivaldybių, 2014 m. pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatai 
(diagramose – dalyvavusių savivaldybių). 

Voratinklinėse diagramose vaizdžiai pateikiami apibendrinti duomenys apie įvairių standartizuotų testų 
rezultatus, sukuriamą pridėtinę vertę bei įvairius rodiklius, apskaičiuotus remiantis mokinio klausimyno atsakymais 
(mokėjimo mokytis rodiklis, mokyklos klimato rodiklis ir pan.). Diagramose naudojama vieninga standartizuotų taškų 
skalė, kuri leidžia palyginti rodiklius vienus su kitais. Rodikliai perskaičiuoti į standartizuotus taškus taip, kad šalies 
vidurkis visuomet bus nulis, o standartinis nuokrypis – vienetas. Jei rodiklio reikšmė mažesnė už nulį, tai parodo, kad 
mokiniams toje srityje sekasi prasčiau nei šalies mastu, jei reikšmė didesnė už nulį – geriau. Detalesnis standartizuotų 
taškų apskaičiavimas ir diagramos paaiškinimas pateikiami antrame ataskaitos skyrelyje. 
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2. INFORMACIJA IR PAAIŠKINIMAI APIE ATASKAITOJE PATEIKIAMUS DUOMENIS 

 

Voratinklinėje diagramoje (1 ir 2 pav.) mokyklos standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis lyginamas su 
mokyklos 4 arba 8 klasės mokinių standartizuotais vertinimo įrankiais pamatuotų akademinių pasiekimų, mokėjimo 
mokytis ir kitais rodikliais (standartizuotais taškais). 

 
1 pav. 
X mokyklos 4 kl. mokinių pasiekimų ir kiti rodikliai 
(standartizuotais taškais) 

2 pav. 
X mokyklos 8 kl. mokinių pasiekimų ir kiti rodikliai 
(standartizuotais taškais) 

  
Pastaba: Diagramose (1 ir 2 pav.) X mokyklos testų ir klausimynų rezultatai lyginami su 2012 m. šalies ir visų 
savivaldybių 2014 m. ST rezultatais. Lyginimo patogumo sumetimais, visi rezultatai perskaičiuoti į taip vadinamus 
standartizuotus taškus..  
 

Apskaičiuojant standartizuotus taškus (3 pav.) visų šalies mokyklų rezultatai centruojami ir normuojami. Kitaip 
tariant, perskaičiavus visų mokyklų rezultatus į standartizuotus taškus, visose vertinimo srityse jų vidurkiai lygūs 0 
(nuliui), o standartiniai nuokrypiai – 1.  

Apie konkrečios mokyklos rezultatų lygį šalies mastu galima spręsti pagal žemiau pateiktoje diagramoje 
aprašytą teorinį mokyklų standartizuotų taškų pasiskirstymą intervaluose tarp taškų -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ir 4. 
Pavyzdžiui, jei mokyklos rezultatas kurioje nors srityje (išreikštas standartizuotais taškais) yra aukštesnis už 1, tai 
mokykla yra tarp geriausių (šioje srityje) 16% šalies mokyklų. O jeigu mokyklos rezultatas yra aukštesnis už 2, tai 
mokykla yra tarp 2-3% geriausių mokyklų. Praktikoje mokyklų standartizuotų taškų pasiskirstymas šiek tiek nukrypsta 
nuo teorinio pasiskirstymo, tačiau tie nukrypimai paprastai neviršija kelių procentinių punktų. 
 

3 pav. 
Teorinis mokinių testų ir klausimynų rezultatų, išreikštų standartizuotais taškais, procentinis pasiskirstymas 

intervaluose tarp taškų -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ir 4. 

 
  



Pridėtinė vertė – vidutinis mokyklos indėlis į kiekvieno tos 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. 

Pridėtinė vertė svarbi norint kokybiškai išnagrinėti ir interpretuoti su mokinių pasiekimais susijusius veiksnius, 
numatyti perspektyvius mokinių pasiekimų gerinimo būdus, ji padeda suprasti ir įvertinti mokinių mokymosi 
kontekstą. Neigiamas pridėtinės vertės rodiklis parodo, kad su tokios pačios socialinės ir ekonominės aplinkos 
mokiniais Jūsų mokykla pasiekia mažesnių rezultatų negu vidutiniškai pasiekia kitos šalies mokyklos. Teigiamas 
pridėtinės vertės rodiklis parodo, kad Jūsų mokykla su tokias pat vaikais pasiekia aukštesnių rezultatų negu 
vidutiniškai pasiekia kitos šalies mokyklos. 
 


