P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001
„MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14–19 METŲ MOKINIAMS,
II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS SIEKIANT
UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI“

UŽSIENIO KALBOS MOKĖJIMO LYGIO NUSTATYMO TESTŲ NAUDOJIMO
REKOMENDACIJOS UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJAMS IR MOKYKLŲ VADOVAMS

Testo paskirtis ir struktūra
Užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo paskirtis:
• įvertinti 10 klasės mokinių anglų, prancūzų, rusų ar vokiečių kalbos gebėjimus pagal
bendrąsias ugdymo programas, siejant su Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir
vertinimo metmenų A2–B1 lygiais;
• teikti mokiniams, jų tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio pasiektą kalbos mokėjimo
lygį, reikalingą renkantis tolesnį mokymosi kursą ar mokymo įstaigą;
• teikti mokykloms informaciją užsienio kalbų vidurinio ugdymo turiniui organizuoti, formuojant
mokinių grupes mokytis užsienio kalbų, t. y. neatsižvelgiant į tai, ar mokinys pagal pagrindinio
ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios arba antrosios užsienio kalbos nustačius,
kad mokinio pasiekimai yra:
o
B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą;
o
A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą;
o
A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą.
Užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testas rekomenduojamas kaip Pagrindinio
ugdymo programos dalis, tačiau jis nėra privalomas. Tai pagalba mokytojui ir mokiniui
pasinaudoti testo teikiama informacija ir padėti mokiniui pasirinkti būsimą mokymosi kursą.
Testo rezultatai yra tik patariamieji ir neįpareigoja mokinio rinktis rekomenduojamą
mokymosi kursą.
Testą sudaro klausymo, skaitymo ir rašymo dalys. Yra keturios klausymo, keturios
skaitymo ir dvi rašymo užduotys. Testas apima A2 ir B1 lygius.

Testo vykdymas
Testas vykdomas atsižvelgus į Švietimo ir mokslo ministerijos kasmetiniame rašte
mokykloms rekomenduotą laiką. Rašte taip pat pranešama, iš kur ir kada gali būti gaunamas naujas
testas.
Testas gali būti vykdomas visas iš karto arba dalimis (klausymas, skaitymas ir
rašymas). Apie testui atlikti skirtų patalpų parinkimą, testo vykdymą, vertinimą, rezultatų skelbimą
sprendžia mokyklos direktorius arba direktoriaus skirtas testo administratorius.
Kaip ir atlikdami bet kurį testą, mokiniai turi būti supažindinti su tekstų ir užduočių
tipais, testo atlikimo tvarka, vertinimo kriterijais. Tam tikslinga panaudoti ankstesnių metų testus.
Jeigu mokykla jų neturi, testus galima rasti adresu http://galimybes.pedagogika.lt/kalbos .
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Mokinių darbų vertinimas
Mokinių darbus vertina mokinius mokęs mokytojas arba mokyklos direktoriaus skirtas
kitas mokytojas. Esant galimybei, rašymo darbus vertina du vertintojai. Vertintojas / mokytojas,
skelbdamas rezultatus, gali parodyti mokiniams jų darbus, tačiau mokiniams darbų nepalieka.
Testas neplatinamas ir nenaudojamas mokymui.
Skaitymui ir klausymui vertinti pateikiami atsakymai, o rašymas vertinamas
naudojantis rašymo užduoties vertinimo lentelėse pateiktais kriterijais.
Visi klausymo ir skaitymo užduočių atsakymai, rašymo vertinimo lentelės ir mokinio
pasiekto lygio nustatymo lentelė pateikiami kartu su testo užduotimis.
Pagal testo rezultatus nustatomas mokinio pasiektas kalbos mokėjimo lygis A2 ar
B1. Mokytojai gali sieti taškus su pažymiais savo nuožiūra.
Rekomendacijos mokiniui dėl mokymosi lygio rinkimosi gali būti teikiamos
remiantis ne tik testo rezultatais, bet ir papildomais mokyklos vertinimo sistemą
atitinkančiais vertinimo kriterijais. Tai gali būti:
• metinis pažymys;
• kalbėjimo gebėjimų patikrinimo pažymys;
• mokinio įsivertinimas / Europos kalbų aplanko rezultatai;
• mokytojo rekomendacija ir pan.
Priimant galutinį sprendimą, atsižvelgiama į mokyklos tvarkaraščių sudarymo ir
finansavimo galimybes kalbų mokymosi grupėms sudaryti, tėvų pageidavimus ir mokinių poreikius.
Mokiniui išeinant į kitą mokyklą, rekomenduojama išduoti pažymą apie mokinio pasiektą lygį
(A2.1, A2–B1.1, B1), remiantis užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo rezultatais.
Pažymoje nurodoma testo atlikimo data, testo punktų skaičius, mokinio gautų taškų skaičius ir
pasiektas kalbos mokėjimo lygis. Pažymos gali būti išduodamos visiems to pageidaujantiems
mokiniams.
Testo rezultatai negali būti naudojami mokytojo darbui vertinti.
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