2, 4, 6, 8 klasių Nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo
(NMPP) rezultatų lyginamoji
analizė ir tendencijos
Nijolė Gotlibienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
2017 m. rugpjūtis
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NMPP dalyviai
57 savivaldybės;
ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos
departamentas (18 mokyklų);
37 pavienės mokyklos (16 savivaldybių mokyklų, 21
kitos mokyklos: privačios,..)

Mokyklų
skaičius
Savivaldybių
Valstybinės
Nevalstybinės
Iš viso

18
19

proc.

Pagal paraiškas
Mokinių skaičius
2 kl
4 kl
6 kl
27332
25038
24477
525
466
495
487
376
917
28344
25880
25889

97,3

97,4

97,8

8 kl
24617
494
852
25963

97,3

2

3

Dalyvavo 2 klasės mokinių NMPP 2017 m.
nuo deklaravusių MR (497 rugsėjo 1 d.)
95,6 (475)

94 (467)
93,2 (463)

91,5 (455)

Matematika

Skaitymas

Rašymas (teksto
kūrimas)

Rašymas (kalbos
sandara)
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2 klasės mokinių NMPP rezultatai (surinktų taškų
proc.) (NMPP dalyvavusių mokyklų rezultatai šalyje)
1 grupė
61,3 (60,5)

28,8 (29,8)
9,9 (9,7)

Matematika

2 grupė

61,1 (62,7)

59,3 (60,8)

32,6 (30,8)

8,1 (8,4)
Skaitymas

3 grupė

29,4 (27,9)
9,5 (9,4)

56,9 (59,1)

31 (30,2)
12,1 (10,7)

Rašymas (teksto
Rašymas (kalbos
kūrimas)
sandaros pažinimas)

1 grupė – 1 decilis (dešimtadalis); 2 grupė – 2–4 decilis;
3 grupė – 5–10 decilis.
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4 (2015 m.) ir 6 (2017 m. ) klasių mokinių dalyvavusių NMPP
skaičius ir dalis kito lyginant su MR rugsėjo 1 d. duomenimis
(390 ; 379)
356 (91,3)
4 kl.

355 (91)
4 kl.

355 (93,6)
6 kl.

352 (92,9)
6 kl.
349 (91,3)
4kl.
346 (91)
6 kl.

Matematika

Skaitymas

Rašymas
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6 klasių mokinių žinios iš matematikos blogėjo lyginant su 2015 m.
4 klasių mokinių (procentas nuo dalyvavusiųjų NMPP)
4 kl. 2015 m.

6 kl. 2017 m.
65,6
50,9

32,1
17,2

16,6
0,6

11,9

5,1

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

1. 2015 m. 4 klasių mokinių matematikos žinios 82,8 % įvertintos pagrindiniu ir aukštesniuoju
lygiu (šalyje – 73,3 %).
2. 2017 m. 62,8 % 6 klasių mokinių matematikos žinios įvertintos pagrindiniu ir aukštesniuoju
lygiu (šalyje – 64,7).
Duomenų šaltinis: NEC
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6 klasių mokinių rašymo žinios ženkliai blogesnės lyginant su
2015 m. 4 klasių mokinių rezultatais (procentas nuo
dalyvavusiųjų NMPP)
4 kl. 2015 m.
44,5

6 kl. 2017 m.

45,3
37,8
26,1

22,9

13,2
5,7

4,5

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

1. 2017 m. 6 klasių mokinių aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu įvertinta 51 %
(šalyje – 41,9%, nepasiekė patenkinamo lygio – 18,5% ).
2. 2015 m. – 71,4 % 4 klasių mokinių aukštesniuoju ir pagrindiniu lygiu (šalyje –
73,3,%, nepasiekė patenkinamo lygio – 4,1% ).
Duomenų šaltinis: NEC
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6 klasių mokinių skaitymo žinios gerėjo lyginant su 2015 m.
4 klasės mokinių (procentas nuo dalyvavusiųjų NMPP)
4 kl. 2015 m.

6 kl. 2017 m.

52,9
39

33,1
25,1

6

21,9

18,5

3,5

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

Aukštesnysis

71,4 % šeštokų skaitymo žinios įvertintos pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu,
(šalyje – 63,9), 2015 m. ketvirtokų – 60,9 % (šalyje – 46,7).

Duomenų šaltinis: NEC
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8 (2015) ir 10 (2017) klasės mokinių žinios iš matematikos
kito (procentas nuo dalyvavusiųjų NMPP ir PUPP)
8 kl. 2015 m.
44

10 kl. 2017 m.

39,5
34,1

30

18,7
12,9

9

Nepatenkinamas

Patenkinamas

Pagrindinis

11,8

Aukštesnysis

1. 2015 m. ST dalyvavo 434 mokiniai, 2017 m. PUPP – 423.
2. 2017 m. laidos dešimtokų žinios blogesnės negu 2015 m. aštuntokų: 2015 m. rajone
pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu įvertinta 47 % 8 klasių mokinių (šalyje – 41,9 %), 2017
m. dešimtokų – 41,8 % (šalyje – 51,3 %).
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Duomenų šaltinis: NEC

Išvados
Išryškėjusios tendencijos:
1. 2017 m. 6 klasių mokinių matematikos žinios įvertintos aukštesniuoju lygiu 5,3 %
mažiau, pagrindiniu lygiu – 14,7 % mažiau, padidėjo nepatenkinamo lygio 15,5%
lyginant su 2015 m. ketvirtokais. Galima daryti prielaidą, kad dalis 6 klasių mokinių iš
pagrindinio lygio perėjo į patenkinamą, iš patenkinamo į nepatenkinamą lygį.
2. 2017 m. 6 klasių mokiniai padarė pažangą skaityme lyginant su 2015 m.
ketvirtokais.
3. 2017 m. 12,9 % mažėjo aukštesniuoju lygiu įvertintų 6 klasių mokinių rašymo žinios ir
7,5 % pagrindiniu lygiu įvertintų šeštokų, patenkinamo lygio padidėjo 21,6 % lyginant
su 2015 m. ketvirtokais.
4. 2015 m. rajone matematikos dalyko pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu įvertinta 47 %
8 klasių mokinių, 2017 m. dešimtokų – 41,8 %.

NMPP rezultatų naudojimas:
1. Individualios mokinio pažangos stebėjimui ir mokymosi pagalbos nustatymui bei
jos teikimui.
2. Atskiros klasės mokymosi pažangos stebėjimui, pagalbos nustatymui bei jos teikimui.
3. Mokyklos, Metodinių grupių tikslingos duomenimis grįstos veiklos organizavimui
gerinant mokymosi kokybę.
4. Mokymosi pagalbos teikimo sistemos tobulinimui.
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Svarbiausia ugdymo kokybės
charakteristika – mokinio branda,
pasiekimai, pažanga.
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