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Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo 

departamento Pasiekimų patikrinimo užduočių skyriaus vedėja  

Pristatysiu tą Mokymosi praradimų kompensavimo priemonių plano dalį, už kurį yra atsakinga 

mūsų Agentūra. Viena plano dalis jau yra įgyvendinta.  

 

Tai mokytojų ir mokinių supažindinimas su valstybinių brandos egzaminų vertinimo 

ypatumais. Klausėme mokytojų asociacijų, kurių dalykų vertinimo ypatumai yra jiems 

aktualūs. Chemikai, lituanistai ir matematikai nutarė, jog reikėtų paskelbti susitarimus, 

siekiant išvengti klaidų, kurios kartais daromos nė nenutuokiant, kad už tai gali būti 

nevertinama aukščiausiais balais. Esame parengę šių dalykų brandos egzaminų vertinimo 

gaires. Šiuo metu NŠA yra kuriama speciali prieiga prie aktualios egzaminams informacijos, 

kad būtų galima prie jos nueiti „vienu mygtuko paspaudimu“. Mokinys šioje medžiagoje gali 

pamatyti, kaip reikėtų rašyti chemijos uždavinių sprendimus, formules ir pan., taip pat 

pavyzdžius, kaip tai turėtų būti padaryta. Mokytojai turi galimybę medžiagą išsispausdinti. 

Tokia medžiaga yra parengta ir matematikai. Lietuvių kalbos ir literatūros medžiaga gali būti 

naudinga vertinant ir PUPP rašinius. Kadangi mokytojai teigia, kad PUPP ir jų vykdomas per 

pamokas vertinimas skiriasi, todėl gairės gali padėti suvienodinti vertinimą. Apimtis – net 51 

puslapis. Tikėtina, kad nereikės naudotis kitais šaltiniais.  

Kita dalis – tai mūsų rengiamos vaizdo konsultacijos mokytojams ir mokiniams. Šiuo metu 

rengiamės konsultacijai, kurioje bus pristatomi lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio 

brandos egzamino vertinimo kriterijai, komentuojamos gairės. Planuojamos 2 analogiškos 

vaizdo konferencijos ir metodinė medžiaga mokiniams. Yra parengtas ir vaizdo konsultacijų 

ciklas mokiniams bei metodinė medžiaga „Matematika, žinios ir pavyzdžiai“. Ji turėtų būti 

ypač naudinga mokiniams, nedemonstruojantiems pačių aukščiausių pasiekimų. Ją sudarys 4 

dalys su maždaug 4–8 filmukais kiekvienoje dalyje. Pirmos dalies 8 filmukus jau galima rasti 

nurodytu adresu. Yra ir trumpieji įsivertinimo testai.  



 

Iš jau įvykusių egzaminų buvo atrinktos užduotys, atitinkančios minimalius reikalavimus, ir 

sudėtos į trumpus įsivertinimo testus. Yra parengta po 4 biologijos, istorijos, matematikos 

testus. Pirma testų „porcija“ jau yra paskelbta. Atlikę testą, mokiniai gaus informaciją ne tik 

apie tai, kiek surinko balų, bet ir žodinį grįžtamąjį ryšį: ką moka ir kokias žinias turėtų 

sustiprinti. Paskatinkite mokinius naudotis šiais testais. Žinoma, nereikėtų susidaryti įspūdžio, 

kad jeigu mokinys įveikė šiuos testus, vadinasi, išlaikys ir egzaminą. Arba atvirkščiai. Bet 

testai duoda signalą, ką dar reikėtų pasimokyti.  

Testus galima rasti einant į buvusį tinklalapį NEC, paskui – į „Elektroniniai testai“. Ten 

ieškokite testų „Istorijos 1 testas, minimalūs reikalavimai“, „Matematikos 1 testas, minimalūs 

reikalavimai“, „Biologijos 1 testas, minimalūs reikalavimai“. „Įeiti“ galima svečio teisėmis.  

Teresė Blaževičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento 

direktoriaus pavaduotoja  

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė pasirašė 3 mums aktualius įsakymus.  

 

 

 



Dėl egzaminų trukmės diskusijos buvo pradėtos dar gruodžio mėnesį. Jos vyko su dalykų 

mokytojų asociacijomis, mokyklų vadovais, Mokinių parlamentu. Sutarta, kad visiems 

egzaminams skirtas laikas būtų pailgintas 15 minučių.  

 

Pailgintas laikas įeina į egzaminų vykdymo instrukciją.  

Dėl egzaminų tvarkaraščio „iečių buvo laužoma“ daugiausia. Buvo pateiktas net 31 

tvarkaraščio variantas. Apsispręsta, jog šiais metais egzaminai prasidės birželio 7 dieną. Buvo 

prašoma kuo didesnį laiko intervalą palikti tarp lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos 

egzaminų, kad mokytojai galėtų teikti konsultacijas. Tarp lietuvių kalbos ir literatūros ir 

matematikos egzamino yra 11 kalendorinių dienų. Tarpai tarp kitų egzaminų nurodyti 

skaidrėje. 

 

Kai kurie egzaminai vyksta ugdymo proceso metu. Jie turėtų baigtis gegužės 10 dieną, o 

įvertinti iki ugdymo proceso pabaigos, tai yra iki gegužės 21 dienos.  

 

Pagrindinė egzaminų sesija turėtų prasidėti birželio 7 dieną, baigtis –liepos 2 dieną. Norėta 

kuo anksčiau paskelbti rezultatus ir sudaryti galimybes mokiniams studijuoti ne tik Lietuvoje, 

bet ir kitų šalių universitetuose. 



 

 

 

Šiuo metu koreguojami pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys PUPP ir brandos 

egzaminų vykdymą.  

 

Brandos egzaminų tvarkos aprašas dabar pateiktas teisininkams. Vėliau, tikimasi, jis bus 

patvirtintas. Anksčiau vieniems dalykams reikalavimas turėti teigiamą metinį įvertinimą arba 

apskritai turėti metinį įvertinimą buvo taikomas, kitiems – nebuvo dėl prasidėjusios egzaminų 

sesijos. Dabar egzaminų sesija prasideda pasibaigus ugdymo procesui, todėl turėti teigiamą 



pažymį būtų visiškai prasmingas. Taip pat keičiami kiti punktai, susiję su duomenų perdavimo 

sistema (61.5 punktas).  

 

Tikimės, kad egzaminai vyks, kaip numatyta, nors švietimo, mokslo ir sporto ministras turi 

teisę, likus 3 dienoms iki egzamino pradžios, pakeisti egzamino datą. Brandos atestatai gali 

būti išduodami mokiniui išlaikius jo pasirinktus brandos egzaminus ir išlaukus apeliacijos 

laiką. Jei mokinys rinkosi, tarkim, mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ir kažkurį 

egzaminą ugdymo procese, tai jis atestatą gali gauti praėjus 2 savaitėms.  

 

Valstybinių brandos egzaminų vertinimas planuojamas elektroniniu nuotoliniu būdu. 

Vertintojai jau registravosi, jų turime. Užsienio kalbų egzamino kalbėjimo dalies vertinimas 

vyks fiziškai, planuojame, kad birželio mėnesį tai galėsime daryti. Tik vertinimas negali 

prasidėti tą pačią dieną. Vieną dieną mokiniai laiko egzaminą, todėl tik kitą dieną darbus 

galima paimti ir išdalyti vertintojams.  

Kur turėtų vykti vertinimas, yra atsakingos savivaldybių administracijos. Jų teisė yra steigti 

ne tik vykdymo, bet ir vertinimo centrus. Vertintojai turėtų vertinti ne savo mokinių darbus – 

tokia rekomendacija yra pateikiama brandos egzaminų tvarkos apraše.  

PUPP tvarka šiuo metu yra koreguojama, nes linkstama prie sprendimo, kad matematikos ir 

lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas vyktų nuotoliniu elektroniniu būdu. Šis 

būdas nebuvo aprašytas, dabar yra išbandomas. Šis būdas taikomas mokiniui esant namuose, 

bet administruojamas taip pat, kaip ir vykdant mokykloje. Laukiama šiomis dienomis 

vykstančio PUP patikrinimo išbandymo; jei reikės, vykdymo instrukcijos dar bus 

koreguojamos, jeigu neprireiks – šią savaitę bus patvirtintos NŠA direktorės.  



 

 

Aktualūs yra prisijungimo ir srautų suskirstymo klausimai. Mokiniai jau yra registruojami. 

KELTO sistemoje šiuo metu prašome juos suskirstyti į grupes. Bus po 9 mokinius grupėse. 

Bet šiuo metu dar nėra galimybės vykdyti matematikos PUPP lenkų ir rusų kalba 

besimokančiose mokyklose nuotoliniu elektroniniu būdu. Todėl lieka tradicinis laikymo 

būdas, mokiniai bus sugrupuoti po 5. Pirmajame sraute turėtų būti visi tie, kurie laikys 

tradiciniu būdu, specialiųjų poreikių turintys mokiniai. Mokyklos vadovas nusprendžia, ar 

reikia pailginti patikrinimo laiką. Prireikus turi būti pateikiama užduotis Brailio raštu ar panaši 

užduotis popieriniu pavidalu.  

 

Mokytojas iš namų nuotoliniu būdu stebi 9 mokinius. Matematikos formulės jau yra 

paskelbtos. Būtų gerai, kad mokinys turėtų iš anksto pasirengęs jų popierinį variantą.  



 

Mokytojas protokole turėtų žymėti pastabas ar pažeidimus (atvyko / neatvyko; buvo 

matomas /nematomas). Vertinimą atliks mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo 

komisija, o prisijungimų prie elektroninės vertinimo sistemos adresus atsiųs NŠA.  

 

Mokiniai turėtų turėti kompiuterius, per mobiliuosius telefonus užduočių nebus galima atlikti. 

Buvo bandoma tai atlikti, bet nepasisekė.  

 

 



 

Eglė Vaivadienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo 

turinio rengimo skyriaus metodininkė 

Mano atsakymai parengti pagal registracijoje į viešąją konsultaciją gautus klausimus. 

Technologijų egzaminas remiasi šiais dokumentais (žr. skaidrę).  

 

Visos egzamino dalys išlieka tos pačios.  

 

Darbo pristatymas vyks nuotoliniu būdu, jei dėl paskelbto karantino nebus galima fiziškai 

susitikti.  

 



Turi būti 2 atskiri vienetai: paslaugos aprašymas ir darbo, kaip ta paslauga buvo kuriama, 

aprašymas. Egzaminas laikomas neišlaikytu, jei mokinys nedalyvauja bent vienoje iš 

egzamino dalių. 

 

 

 

Svarbiausia, kad mokinys būtų labai gerai matomas ir girdimas.  

 

Kaip pristatyti gaminį? Jei komisija arba pats mokinys nusprendžia, kad gaminys turėtų būti 

atvežamas į mokyklą, tai jį ir reikėtų atvežti į mokyklą. Tai susitarimas. Mokinys gali savo 



gaminį demonstruoti ir nuotoliniu būdu, ypač komisiją dominančias detales: susiuvimą, 

sujungimą ir pan.  

Buvo sudarytos sąlygos pavieniams mokiniams ateiti į mokyklą ir atlikti tam tikrus procesus, 

laikantis saugaus atstumo taisyklių. Kitas variantas – pažiūrėti į užduotį lanksčiai ir ją 

koreguoti taip, kad mokinys galėtų ją atlikti namuose.  

Jei mokinys nesutinka, tai jo darbo pristatymas gali ir nebūti įrašomas. Bet reikia paaiškinti, 

kad sutikdamas įrašyti, jis turės daugiau galimybių tuo atveju, jei nebus patenkintas savo darbo 

įvertinimu.  

Teresė Blaževičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento 

direktoriaus pavaduotoja 

Jeigu profesinio mokymo įstaiga dirba kontaktiniu būdu, tai ir egzaminas gali vykti 

kontaktiniu būdu.  

Geriau gauti mokinio sutikimą raštu. Jei mokymas vyksta nuotoliniu būdu, atvežti visus 

mokinius į mokyklą laikyti PUPP neleistina. Reikėtų sudaryti sąlygas atlikti PUPP užduotis 

mokykloje tiems pavieniams mokiniams, kurie ir taip ateina į ją mokytis (jei blogas interneto 

ryšys ir pan.). Šių mokinių sąrašus reikėtų suderinti su savivaldybių administracijomis.  

Lietuvių kalbos ir literatūros PUP patikrinimas visiems vyksta nuotoliniu elektroniniu būdu. 

Grupės formuojamos po 9 mokinius. Fiziškai į klases susirinks tik lenkų ir rusų 

mokomosiomis kalbomis besimokantys mokiniai laikyti matematikos PUPP. Bet mes juos taip 

pat suskirstysime į 2 srautus. Vieną dieną ateis pusė mokinių, patalpoje susės po 5, o kitą 

dieną – likusioji dalis ir taip pat susės po 5. Tai yra reglamentuota, taip mažiname kontaktų 

galimybes. Pasirinkti gali tik specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai. Tie, kurie norės ir galės 

atlikti užduotį nuotoliniu būdu, taip ir galės daryti. O jei reikalingos tam tikros sąlygos, tai jie 

turėtų ateiti į mokyklą ir atlikti popierinę užduotį.  

Yra galimybė PUPP laikyti pakartotinai. Todėl kai kurie mokiniai gali tuo pasinaudoti. Galbūt 

birželio mėnesį bus galima ateiti į mokyklą ir atlikti popierinius užduočių variantus. Mokiniai, 

laikantys PUPP nuotoliniu būdu, jei neturi sąlygų namuose, gali tai daryti kaimo bibliotekoje 

arba vienas kitas atėjęs į mokyklą.   

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP žodžiu vyksta nuo mokslo metų pradžios iki pabaigos, ir 

tai galima organizuoti kiekvienam mokiniui individualiai. Šias datas nustato mokantis 

mokytojas, o mokykla įteisina. Protokolą reikia užpildyti vieną, kai įvertinamas paskutinis 

mokinys.  

Mokinys gali laikyti PUPP mokyklos bibliotekoje, bet tai reikia aptarti su savivaldybės 

administracija.  

Mokinys gali prašyti mokytojų ar IT specialisto įvertinti jo kompiuterį. Bandymai rodo, kad 

beveik nėra prisijungimo ar interneto trikdžių. Iš 7 000 prisijungimų turėjome tik apie 50 

prašymų suteikti pagalbą – tai labai mažas skaičius. Jei atsitinka, kad mokinys nuspaudžia 

„baigti“ anksčiau, o dar yra likę laiko, tai jam siunčiamas antras prisijungimas. Tokia pagalba 

bus suteikiama ir tikrojo PUPP metu. Jei mokinys pavėluoja prisijungti 15 min., tai jis jokios 

žalos nepatirs.  



Elektroninis laiškas, kuriame mokinys nurodo, kad sutinka su įrašymu, ir yra sutikimas.  

Nereikalaujama metinio pažymio, jei dalykas yra ne individualaus mokinio ugdymo plano 

dalykas.  

KELTE dalies žodžiu protokolo nėra ir nebus tol, kol nebus baigtas patikrinimas žodžiu. Kai 

matysime, kad dauguma mokinių jau dalyvavo patikrinime, tada įkelsime protokolą, ir 

mokykla galės užpildyti.  

PUPP lietuvių kalbos žodžiu įrašas labai padėtų, jei mokinys nesutiktų su įvertinimu. Galima 

bandyti tartis, kad mokinys duotų sutikimą, ir padaryti įrašą.  

Dalia Švelnienė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą 

departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė  

Daugiausia klausimų buvo apie PUPP. Tam reikėtų skirti dar ne vieną susitikimą. Itin svarbu, 

kad Mokymosi praradimų kompensavimo plano priemonėse, kurioms buvo skirtos lėšos, 

mokiniai dalyvautų. Kad būtų identifikuoti mokiniai, kuriems reikalingos konsultacijos, kad 

jie pasirengtų brandos egzaminams ir PUP patikrinimui, ir sėkmingai baigtų mokslo metus. 

Svarbu sudaryti sąlygas mokiniui, nors ir vienam, atlikti testą bibliotekoje, užtikrinant 

saugumą. Nuo rugsėjo 1-osios įsigalioja Asmens kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas. 

Turiu minty kompetencijų vertinimą kvalifikacijai įgyti. Profesinių kvalifikacijų centras 

organizuoja bandomąjį testavimą balandžio 15 ir 29 dienomis. Balandžio 15 d. bus skiriama 

fotografo, o balandžio 29 d. kirpėjo vertinimui. Kviečiu mokyklas, kurios įgyvendina šias 

programas, registruotis ir dalyvauti.  

Konferenciją moderavo Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo 

pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja 

 

Medžiagą parengė Vida Kazragytė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos 

departamento Mokyklų plėtros skyriaus metodininkė 

 

 

 


