Gerbiami mokytojai,
dėkojame, kad organizuojate „Europos egzaminą“ savo mokykloje. Pateikiame instrukcijas, kurios Jums pravers
tolesniuose etapuose.
Vertinimas
Teisingus atsakymus į „Europos egzamino“ klausimus paskelbsime gegužės 9 d. 10 val. Jūsų paskyroje
(http://egzaminas.pazinkeuropa.lt/mokytojams/prisijungti), skiltyje „Dokumentai“. Kiekvienas iš teisingų
atsakymų vertas 1 taško. Taškas duodamas tik tuo atveju, jei klausimas atsakytas visiškai teisingai. Jei vienoje
mokykloje egzaminas vyksta egzaminas skirtingomis kalbomis, surinktų taškų skaičius yra vertinamas vienodai.
Kiekviena mokykla išrenka vieną „Europos egzamino“ nugalėtoją, kuris dalyvaus antrame etape dėl galimybės
patekti į finalą. Jei keli mokiniai surenka vienodą taškų skaičių, organizuojantis mokytojas turi užduoti papildomą
klausimą, kuris padės išsiaiškinti, kuris mokinys bus „Europos egzamino“ nugalėtojas mokykloje. Jei egzaminą
mokykloje organizavo keli mokytojai atskiroms mokinių grupėms, mokykla turi deleguoti tik vieną mokinį, kuris
dalyvaus antrame etape. Nugalėtojo duomenis pateikia pagrindinis egzamino koordinatorius mokykloje.
Bandomojo „Europos egzamino“ dalyviams antrasis etapas nėra organizuojamas.
Rezultatų suvedimas, registracija antrajam etapui ir pažymėjimai mokytojams

Pasibaigus egzaminui, reikia užpildyti
statistikos formą. Prašome tai padaryti
iki gegužės 11 d. 16 val. Tik užpildę
statistikos
formą
mokytojai
gaus
pažymėjimus, kad vykdė projektą savo
mokykloje.
Rekomenduojame „Europos egzamino“
nugalėtoją
iš
Jūsų
mokyklos
užregistruoti kuo anksčiau, nes taip jis
turės laiko išbandyti „Europos egzamino“
testo internete aplinką. Bent kartą
prisijungti prie egzamino sistemos ir
atsakyti į 3 bandomuosius klausimus
užregistruotas mokinys privalo iki
gegužės 15 d. vakaro. Registracijai jums
reikės žinoti tikslų mokinio el. pašto
adresą ir telefono numerį. Būkite atsargūs
– yra buvę atvejų, kai netiksliai nurodytas
el. pašto adresas sukliudė mokiniui
sudalyvauti antrame „Europos egzamino“
etape. El. laišku moksleiviui bus išsiųsti
prisijungimo duomenys antram etapui.
Prisijungę
prie
paskyros
(egzaminas.pazinkeuropa.lt/mokytojams/
prisijungti),
pasirinkite
punktą
„Moksleiviai“
(kaip
parodyta
paveikslėlyje) ir užpildykite lentelėje nurodytus duomenis. Dėmesio: jei egzaminą vykdė keli tos pačios mokyklos
mokytojai, nugalėtojo duomenis pateikia tik pagrindinis egzamino koordinatorius mokykloje.
Tam, kad gautumėte pažymėjimą, kiekvienas mokytojas turi užpildyti statistikos formą, nurodydamas, kiek
moksleivių laikė egzaminą (arba „Bandomąjį Europos egzaminą“) jo kuruojamoje grupėje. Jei Jūsų mokykloje
egzaminas buvo laikomas keliose grupėse, kuruojamose skirtingų mokytojų, šie mokytojai statistikos formoje turi
nurodyti tik tokį moksleivių skaičių, kuris buvo jų kuruojamoje grupėje (žr. pav.).

Pavyzdžiui, mokytoja Saulė buvo pagrindinė egzamino koordinatorė visoje mokykloje, taip pat kuravo egzaminą
dešimtokams. Jį laikė 50 moksleivių. O tos pačios mokyklos mokytojas Jonas kuravo egzaminą vienuoliktokams. Jį
laikė 30 moksleivių. Jonas ir Saulė pasitaria ir išrenką 1 moksleivį, kuris atstovaus mokyklai II etape ir varžysis dėl
galimybės patekti į finalą. Abu mokytojai pildo statistikos lentelę, kurioje nurodo savo kuruojamos grupės
moksleivių skaičių ir kitą statistiką (Saulė – 50 moksleivių, Jonas – 30), bet nugalėtoją nurodo tik Saulė.
Kaip vyks antrasis etapas?
„Europos egzamino“ nugalėtojas iš Jūsų mokyklos įgis teisę dalyvauti antrajame egzamino etape, kuris vyks
„Pažink Europą“ interneto svetainėje 2018 gegužės 16 d. Kai užregistruosite mokinį aukščiau nurodytoje
statistikos formoje, mokiniui tiesiogiai į jo elektroninį paštą bus išsiųsti unikalūs prisijungimo duomenys. Su šiais
duomenimis mokinys privalės bet kuriuo metu iki gegužės 15 d. vakaro pabandyti spręsti bandomąjį egzaminą
internetu, t. y. išbandyti, kaip veikia sistema.
Gegužės 16 d. pasirinktu patogiu laiku tarp 13 ir 15 val. mokinys galės pradėti atsakinėti į antrojo egzamino
etapo klausimus. Nėra būtina, kad mokinys pradėtų egzaminą 13 val., tačiau po 15 val. galimybių laikyti egzaminą
nebeliks. Ankstesnių metų patirtis rodo, kad mokiniai laikydami egzaminą internete užtrunka nuo 5 iki 15 min.
Siekiant atrinkti geriausius, pirmiausia bus vertinamas teisingai atsakytų klausimų procentas. Jei keli mokiniai
atsakys į vienodą klausimų skaičių, pirmenybė bus teikiama greičiau „Europos egzaminą“ išsprendusiems
mokiniams.
Iškilus techniniams klausimams dėl II etapo vykdymo techninių sąlygų, kreipkitės į Vytautą (įmonė Appstu), tel.
+37062037371 arba el. paštu root@appstu.com
Kaip vyks finalas?
Dvidešimt penki geriausiai į antrojo etapo klausimus atsakę moksleiviai ir jų mokytojai bus pakviesti į finalinį
„Europos egzamino“ etapą, kuris vyks Vilniuje, „Europos namuose“ (Gedimino pr. 16) 2018 m. gegužės 22 d. nuo
12 iki 16 val. 30 min. Primename, kad ankstesnių metų „Europos egzamino“ laimėtojai dar kartą dalyvauti
„Europos egzamino“ finale nebegali. Finalinio etapo dalyviams bus apmokėtos kelionės išlaidos, jie bus pavaišinti
pietumis, finalo dalyviams bus surengta speciali programa.
Iškilus klausimams dėl „Europos egzamino“, kreipkitės į:
Vytenis Kviklys, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
E. paštas: vytenis.kviklys@ec.europa.eu
Tel. 85 2431283

