TRUMPA INFORMACIJA IR PAAIŠKINIMAI APIE MOKYKLOMS PATEIKIAMUS
ICCS 2016 PAGRINDINIO TESTAVIMO REZULTATUS
Tarptautinį Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimą ICCS (The International Civic and
Citizenship Education Study) vykdo tarptautinė organizacija IEA (International Association of the
Evaluation of Educational Achievement). Tyrimo metu renkama informacija apie mokinių pilietines
žinias ir kompetencijas, jų nuostatas, suvokimą ir su pilietiškumu susijusias veiklas. ICCS tyrime
sąvoka pilietinės žinios yra itin plati – ji apima ne tik supratimą, bet ir konkrečių faktų išmanymą.
Pilietinės žinios yra susijusios ir su pilietiškumo, ir su pilietybės elementų bei sąvokų žinojimu ir
supratimu. Gauti rezultatai lyginami su kitų šalių rezultatais, atskiri rodikliai siejami su mokinių
charakteristikomis, mokyklos ir bendruomenės kontekstu bei nacionalinėmis švietimo sistemų
ypatybėmis. ICCS 2016 dalyvavo 25 šalys. Lietuvoje šį tarptautinį tyrimą vykdo Nacionalinio
egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyrius.
Šio tyrimo tikslas yra gauti apibendrintus šalies rezultatus, o ne surinkti informaciją apie
kiekvieną atskirą mokinį, mokytoją ar mokyklą, todėl išsamioje ataskaitoje, kuri bus parengta po metų,
bus viešinami šalies lygmens apibendrinti duomenys.
Tarptautiniame tyrime ICCS 2016 dalyvavo 183 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos.
Nacionalinis egzaminų centras kiekvienai tyrime dalyvavusiai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklai
parengė apibendrintą lyginamąją informaciją apie tyrime dalyvavusių aštuntokų pasiektus rezultatus.
Visa informacija yra apibendrinta mokyklos lygiu.
Kiekvienai tyrime dalyvavusiai mokyklai parengtame priede „ICCS 2016 rezultatai mokyklai“
pateikiama lentelė ir 3 diagramos, kuriose aštuntokų atliktų ICCS 2016 testų rezultatai lyginami su
kitų tyrime dalyvavusių šalies mokyklų aštuntų klasių mokinių rezultatais, lyginant juos pagal
mokyklos mokomąją kalbą, vietovės tipą ir pagal mokyklos tipą.
LENTELĖ. Lentelėje pateikiama ši informacija: dalyvavusių mokinių skaičius, minimalus ir
maksimalus Jūsų mokyklos ir visų tyrime dalyvavusių mokyklų (bendras, pagal mokinių mokomąją
kalbą, mokyklos tipą ir pagal vietovės tipą) rezultatas bei surinktų taškų vidutinis rezultatas procentais.
Matydami savo mokyklos ir bendrą tyrime dalyvavusių mokyklų mokinių minimalų, vidutinį ir
maksimalų rezultatą, galėsite tiksliau įvertinti Jūsų mokyklos rezultatus.
DIAGRAMOS. Diagramose pateikiami visų tyrime dalyvavusių mokyklų vidutiniai rezultatai
(teisingų atsakymų vidurkis proc.) pagal mokyklos mokomąją kalbą, vietovės tipą, mokyklos tipą,
skirtingų spalvų taškeliais pavaizduotas mokyklas rikiuojant pagal vidutinius rezultatus nuo žemiausių
iki aukščiausių. Juoda brūkšnine linija pažymėtas šalies vidurkis, t.y. visų tyrime dalyvavusių mokinių
surinktų taškų vidurkis.
Rezultatų pagal vietovės tipą analizėje Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys yra įvardyti kaip
„kiti didieji miestai“. Mokyklų pavadinimai nėra skelbiami.
Atkreipiame dėmesį, jog lentelėje rezultatai pateikiami pagal mokinių mokymosi kalbą, o
diagramose vidutinis mokyklos rezultatas pateikiamas pagal mokyklos mokomąją kalbą, nes dalyje
tyrime dalyvavusių mokyklų ugdymas vykdomas 2-3 mokomosiomis kalbomis (diagramose nurodyta:
Lenkų / Lietuvių / Mišri / Rusų). Pavyzdžiui, mokyklai, kurioje ugdymas vienoje klasėje vyksta lenkų,
o kitoje – rusų kalba, lentelėje šių klasių rezultatai pateikiami atskirai, o diagramose pateikiami
apibendrinti šių mokyklų (ir rusų, ir lenkų kalba besimokančių aštuntokų) rezultatai.
Jeigu tyrime dalyvavo tik keletas mokyklos mokinių, rezultatus reikia interpretuoti itin atsargiai.
Lyginant kurios nors mokyklos ir apibendrintus visų tyrime dalyvavusių mokyklų mokinių pasiektus
minimalius ir maksimalius rezultatus, galima įsivaizduoti tik labai bendrą situaciją. Analizuojant
duomenis labai svarbu atsižvelgti į tai, kokia dalis Jūsų mokyklos aštuntokų dalyvavo šiame tyrime, ir
nedaryti skubotų išvadų.
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į Nacionalinio egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų
ir analizės skyrių.
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