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PIRLS 2011 IR TIMSS 2011 PAGRINDINIŲ TYRIMŲ 
REZULTATAI 

 

 

Paaiškinimai dėl  
grafikuose ir lentelėse naudojamų sąvokų ir žymenų 

 
Lentelėse pateikiame keletą papildomų duomenų: dalyvavusių mokinių skaičių, minimalius 

ir maksimalius konkrečios mokyklos bei dalyvavusių mokyklų (bendrą ir pagal mokyklos bei 

vietovės tipą) rezultatus bei surinktų taškų vidurkius. Ši informacija turėtų padėti geriau suprasti 

rezultatus. Pavyzdžiui, kai kuriose mokyklose bandomajame tyrime dalyvavo nedidelis skaičius 

mokinių. Jei tarp jų pasitaikė vienas, kuris praktiškai nieko neatliko, jo rezultatas labai smukdė ir 

visos mokyklos rezultatus. Matydami savo mokyklos ir bendrus dalyvavusių mokyklų mokinių 

minimalius ir maksimalius rezultatus, galėsite aiškiai suprasti situaciją, kurią atspindi duomenys. 

 

Surinktų taškų (%) vidurkis. Kadangi mokiniams teko skirtingi sąsiuviniai su kartais 

skirtingu skaičiumi įvairaus sunkumo užduočių, buvo skaičiuojama kiekvieno mokinio surinktų 

taškų/teisingų atsakymų dalis (%) nuo visų galimų taškų (pavyzdžiui, jei vaikas surinko 16 taškų iš 

28 galimų, tai jo rezultatas buvo skaičiuojamas kaip 57,1, o jei 8 taškus iš 26 galimų – 30,8). Taip 

buvo apskaičiuoti šių rezultatų vidurkiai: kiekvienos mokyklos ir visos Lietuvos bendrai.  

 

Horizontalioje grafikų ašyje („Tyrime dalyvavusios Lietuvos mokyklos“) yra pavaizduotos 

visos tyrime dalyvavusios mokyklos, pažymėtos jų mokinių rezultatų vidurkių didėjimo tvarka.  

 

Kiekvienai mokyklai pateikiami ketvirtos ir/arba aštuntos klasės grafikai – TIMSS 2011 ir 

PIRLS 2011 pagrindinių tyrimų rezultatai pagal mokyklos tipą (skaitymo gebėjimai, matematika 

ir gamtos mokslai atskirai) ir TIMSS 2011 ir PIRLS 2011 pagrindinių tyrimų rezultatai pagal 

vietovės tipą (skaitymo gebėjimai, matematika ir gamtos mokslai atskirai). Kiekviena mokykla gali 

įvertinti PIRLS ir TIMSS pagrindiniame tyrime dalyvavusių savo mokinių vidutinius rezultatus visų 

kitų dalyvavusių mokyklų (tiek atskirų vietovių, tiek ir mokyklų tipų) rezultatų kontekste.  

 

Rezultatų pagal vietovės tipą analizėje Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys yra įvardyti 

kaip „kiti didieji miestai“. 

 

 

Jei turite kokių nors klausimų ar norėtumėte gauti detalesnės informacijos, kreipkitės į NEC 

Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyrių elektroninio pašto adresu: irina.mackeviciene@nec.lt. 
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