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DĖL IEA TIMSS 2015 BANDOMOJO TYRIMO INDIVIDUALIŲ ATASKAITŲ MOKYKLOMS
Jūsų mokykla buvo atrinkta ir šių metų pavasarį sėkmingai dalyvavo Tarptautiniame matematikos ir
gamtos mokslų IEA TIMSS 2015 bandomajame tyrime.
Bendrosios tarptautinių tyrimų rezultatų ataskaitos pasirodo tik praėjus beveik dvejiems metams po
tyrimo. Nors ataskaitose būna daug ir išsamios informacijos, jokia tyrime dalyvavusi mokykla iš jų negali
sužinoti savo mokyklos rezultato. Todėl Nacionalinis egzaminų centras kiekvienai tyrime (tiek
bandomajame, tiek pagrindiniame) dalyvavusiai mokyklai pateikia tos mokyklos vidutinių rezultatų
ataskaitą visų tyrime dalyvavusių Lietuvos mokyklų rezultatų kontekste.
Pabandėme rasti rezultatų pateikimo būdą, kuris tenkintų du svarbius kriterijus: pirma – kaip galima
anksčiau pateikti mokykloms svarbią ir įdomią informaciją, antra – nepažeisti duomenų konfidencialumo
reikalavimo.
Derindami šiuos kriterijus ir remdamiesi turimais duomenimis, kiekvienai bandomajame tyrime
dalyvavusiai mokyklai parengėme apibendrintą individualių rezultatų ataskaitą. Į šias ataskaitas reikia
žiūrėti, turint minty kelis dalykus:
1. Kiekviena mokykla gaus tik savo individualią apibendrintą rezultatų ataskaitą, iš kurios negalės
žinoti net kitų tyrime dalyvavusių mokyklų pavadinimų.
2. Kiekvienoje tyrime dalyvavusioje mokykloje atsitiktiniu būdu buvo atrinktos dvi aštuntos ir (ar)
ketvirtos klasės (išskyrus tas mokyklas, kuriose buvo tik viena klasė), todėl jos ne visada atspindi
bendrą mokyklos aštuntų ir (ar) ketvirtų klasių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų
lygmenį (galbūt pakliuvo dvi stipriausios, o gal dvi silpniausios klasės).
3. Ypatingai atsargiai reikėtų interpretuoti vidutinius rezultatus toms mokykloms, kuriose tyrime
dalyvavo vos keli mokiniai.
4. Kadangi šis tyrimas buvo bandomasis, ne pagrindinis, tai jame dalyvavo tik 43 Lietuvos
mokyklos. Todėl ši mokyklų imtis nebūtinai tiksliai atspindi visos Lietuvos mokyklų situaciją.
Tikime, kad, turėdami šiuos aspektus mintyje, galėsite geriausiai interpretuoti Jūsų mokyklai
pateikiamos rezultatų ataskaitos duomenis.
Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą.
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