KUR LAIKO BRANDOS EGZAMINUS PANEVĖŽIO JUOZO
BALČIKONIO GIMNAZIJOS ABITURIENTAI

2018 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
2018 metų brandos egzaminų tvarkaraštis
Galimybė naudotis programinių autorių kūriniais per lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzaminą




Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniams bus sudarytos sąlygos
pasinaudoti ne tik dabartinės lietuvių kalbos ir dvikalbiais žodynais, bet ir privalomų
programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu.
Kiekviena 14 mokinių grupė galės naudotis dviem kompiuteriais, vienas mokinys
naudotis kompiuteriu iš viso gali ne ilgiau kaip 20 min. Pradėti naudotis kompiuteriu
mokinys galės praėjus valandai nuo egzamino pradžios.
Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks 1,5 valandos, kompiuteriu galės
naudotis vieną kartą ne ilgiau kaip 20 min. arba du kartus ne ilgiau kaip po 10 minučių.
Jei mokinys iki egzamino pabaigos likus 1,5 val. kompiuteriu nepasinaudos ar
pasinaudos tik vieną kartą 10 min., jis kompiuteriu galės naudotis tik vieną kartą ir ne
ilgiau kaip 10 min. tuo atveju, jei yra kompiuterio laukiančių kitų mokinių.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vertinimas







Rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinių kalbos
Vertinant temos supratimą, argumentavimą ir interpretavimą, struktūrą, atsisakyta
sąvokos „išskirtiniai gebėjimai“, originalumo reikalavimo, patikslinti daugiausia taškų
vertinamų minėtų gebėjimų aprašymai, nes buvę minėtų aspektų aprašai vertintojams ir
kandidatams kėlė problemų dėl neapibrėžtumo.
Vienas taškas iš gramatikos ir leksikos kriterijaus perkeltas į rašybos kriterijų.
Mokiniai, kurie neparašys pusės reikalaujamos apimties, bus vertinami tik už turinį, t. y.
maksimaliai galės surinkti tik 42 taškus, jei turinio dalis bus įvertinta puikiai.
Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino
neišlaikys. Tokiu atveju jis bus įvertintas „0“.

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas
Prieš pradedant informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino darbų vertinimą,
mokinių programavimo dalies darbai bus patikrinti sutapimų atpažinimo sistema, skirta aptikti
neleistiną programinio kodo kopijavimą.
Fizikos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų vertinimas
2018 metais informacinių technologijų ir fizikos valstybinių brandos egzaminų darbai bus
vertinami elektroniniu būdu. Toks egzaminų vertinimo būdas leis lanksčiau planuoti vertinimo
procedūrų atlikimo terminus, sudarys sąlygas vertintojams dirbti ne tik vertinimo centruose, bet
ir namuose.
Rašiklis per brandos egzaminus
Nuo 2018 m. palaipsniui bus pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo
elektroniniu būdu. Siekiant aukštos mokinių darbų kopijų kokybės egzamine, reikia naudotis tik
juodos spalvos tušinuku,, nesinaudoti korektūros priemonėmis.

Apeliacijų teikimas
Trumpėja laikas apeliacijoms teikti. Siekiant, kad visų valstybinių brandos egzaminų apeliacijų
rezultatai būtų pateikti iki liepos 20 d., nuo trijų iki dviejų dienų sutrumpėjo laikas apeliacijoms
dėl brandos egzaminų rezultatų pateikti. Apeliacijų nagrinėjimo metu darbas yra vertinamas iš
naujo.
NEC pagalba vertinant MBE
Nacionalinis egzaminų centras (NEC) vertinimo procese gali laikinai (iki 5 dienų) paimti iš
mokyklų mokyklinių brandos egzaminų (taip pat ir brandos darbo) įvertintus mokinių darbus.
Juos NEC sudarytos dalykų vertinimo komisijos vertins iš naujo. Mokyklų dalykų vertinimo
komisijos, gavusios iš NEC įvertintus darbus, įvertinimus nagrinės, o komisijų pirmininkai priims
galutinius sprendimus dėl dviejų skirtingų komisijų įvertinto mokinio darbo rezultato.
Kriterinis valstybinių brandos egzaminų vertinimas
Kriterinis vertinimas reiškia, kad kiekvieno dalyko egzamino rezultatui apskaičiuoti yra nustatyti
trys pasiekimų lygiai – patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis.
Visų valstybinių brandos egzaminų atsakymų lapuose rašomas įvertinimas taškais. Rezultatų
skelbimo sistemoje demonstruojamas mokinio įvertinimas taškais ir balais. Įvertinimas taškais ir
balais skiriasi. Pavyzdžiui, skiriant šimto balų įvertinimą, pakanka surinkti 93 proc. užduoties
taškų. Egzaminų rezultatų konvertavimas iš taškų į balus yra reikalingas dėl dviejų pagrindinių
priežasčių:
1. Skirtingi egzaminai turi skirtingą užduoties taškų sumą ir skirtingas pasiekimų lygių
ribas. Pasiekimų lygių ribos taškais yra preliminarios ir gali būti koreguojamos,
atsižvelgiant į einamųjų ir ankstesnių metų VBE rezultatus. Koregavimo tikslas –
užtikrinti egzaminų įvertinimų balais palyginamumą tarp skirtingų metų ir skirtingų
dalykų VBE.
2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai yra naudojami stoti į Lietuvos aukštąsias
mokyklas. Rezultatų konvertavimas pagal kriterinio vertinimo principus užtikrina vienodą
egzaminų svorį, skaičiuojant stojimo konkursinį balą (visų egzaminų patenkinamą,
pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį atitinkantys balai yra vienodi ir nekoreguojami).
Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai
Mokinių supažindinimas su dokumentais
Dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, sąrašas papildytas Valstybinių
brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais. Juose aprašomos (1) preliminarios dalykų
egzaminų pasiekimų lygių ribos taškais, (2) nurodomi pasiekimų lygius atitinkantys balai, (3)
pateikiami brėžiniai schematiškai iliustruojantys priklausomybę tarp mokinio surinktų egzamino
taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais.
Reikalavimai mokiniams dėl leidimo laikyti egzaminus
Atsižvelgiant į brandos egzaminų tvarkaraštį, dalykai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti
patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą, iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos, yra fizika,
informacinės technologijos, menai, technologijos ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų,
vokiečių)

