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Tarptautiniai lyginamieji švietimo visame pasaulyje 

tyrimai buvo pradėti 1960-aisiais, o nuo 1990-ųjų 

tokius tyrimus atlieka šios organizacijos: 

1. TARPTAUTINĖ ŠVIETIMO PASIEKIMŲ 

VERTINIMO ASOCIACIJA (IEA).

2. EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR 

PLĖTROS ORGANIZACIJA (OECD).
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Tarptautiniai švietimo tyrimai
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Pagrindinės švietimo tyrimo funkcijos (EBPO):

✓Analitinė ir aiškinamoji funkcija: analizuoti švietimo tyrimų rezultatus, 
daryti išvadas ir paaiškinti gautus švietimo duomenis taikant 
analitinius, empirinius ar kitus tinkamus metodus; 

✓Sintezės funkcija: sujungti atskirus švietimo tyrimo rezultatus, taip 
skatinant švietimo valdymo informacinės bazės kūrimą;

✓Vertinimo funkcija: švietimo tyrimas suteikia mokslinį ir vertinamąjį 
pagrindą švietimo reformoms;

✓Perspektyvinė funkcija: remiantis švietimo tikslais, nustatytais pagal 
švietimo tyrimo rezultatus, formuojami būsimos švietimo sistemos 
plėtros modeliai ir koncepcijos; 

✓Konsultacinė funkcija: švietimo tyrimo rezultatai naudojami švietimo 
planavimo ir plėtros procese.
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+/-
+ tyrimas turi panašią sistemą;

+ gaunami tarptautiniu mastu palyginami mokinių pasiekimai;

+ pasiekimų rezultatai gali būti naudojami mokymo programoms tikrinti ir tobulinti;

+ švietimo politikos formuotojai turi galimybę įvertinti švietimo reformų rezultatus ir išteklių 
investavimo efektyvumą;

+ tarptautinių apklausų kaina yra mažesnė nei nacionalinių apklausų - tyrimo ir imties 
sudarymo principai buvo parengti bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais;

+ įgyjama patirties rengiant apklausos instrumentą, tvarkant ir apdorojant duomenis;

- gali kilti problemų užtikrinant reprezentatyvią imtį;

- skirtingo testo užduočių turinio suderinamumas su nacionaliniais mokymo programos 
standartais.

- į testo užduočių formatą neįtrauktas praktinių kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžių 
patikrinimas, kuris numatytas nacionaliniuose standartuose;

- santykinai didelė kaina.

Greaney V., Kellaghan T., (1996). Monitoring the Learning Outcomes of Education Systems, The World Bank



Švietimo tyrimų ir mokyklinių egzaminų palyginimas 

Tyrimas Egzaminas

Tikslas Švietimo sistemos pasiekimų vertinimas kiekvieno mokinio žinių ir įgūdžių vertinimas.

Dalyviai Reprezentatyvi imtis Visi klasės mokiniai (Latvijoje - 9-oji klasė)

Stebėjimas

Nepakeistos mėginių ėmimo sąlygos, 

susiejimo užduočių įtraukimas į pakartotinius 

bandymų ciklus.

Keičiasi atranka ir egzamino turinys

Turinys Kai kurios užduotys neskelbiamos Užduotys skelbiamos

Kontekstinė 

informacija

atsižvelgiama į mokinio ir mokyklos lygmens 

veiksnius ir jų ryšį su mokymosi rezultatais.

Mokyklinis egzaminas tokios informacijos 

nepateikia

Laikas
Optimalus intervalas - kas 3-4 metai, nes dalykų 

standartai ir programos greitai nesikeičia.
Kiekvienais metais

Turinio kiekis

Kiekvienas mokinys neprivalo atlikti tų pačių 

užduočių - į testus galima įtraukti daugiau 

užduočių.

Visi mokiniai atlieka tas pačias užduotis



EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS 
ORGANIZACIJA (OECD)

TARPTAUTINIO STUDENTŲ VERTINIMO PROGRAMA 
(PISA)

pagrindinis tikslas - sukurti stabilų lyginamąjį 
standartą, pagal kurį būtų galima palyginti ir stebėti 

švietimo sistemų raidą.



EBPO Tarptautinio mokinių vertinimo programai, be 
kita ko, būdinga:

➢dėmesį sutelkti į poreikius apibrėžti ir tobulinti švietimo politiką;

➢mokymosi visą gyvenimą svarba - PISA tyrimas neapsiriboja tik mokinių
kompetencijų, apibrėžtų atskirų dalykų standartuose, vertinimu: reikia įvertinti ir
mokinių motyvaciją mokytis, mokymosi stilių, metodus ir požiūrį;

➢ reguliarumas - vertinimai kartojami kas trejus metus, todėl valstybės narės gali
įvertinti švietimo kokybės pokyčius, kuriuos lemia pastangos gerinti švietimą;

➢ geografinė aprėptis - 2018 m. tyrime iš viso dalyvavo 79 šalys, įskaitant visas 37
EBPO šalis.



teorinis kompetencijos sąvokos, t. y. mokinių gebėjimo taikyti pagrindiniuose
dalykuose įgytas žinias, analizuoti, logiškai diskutuoti ir kvalifikuotai bendrauti,
įvardyti, interpretuoti ir spręsti problemas įvairiose situacijose, tobulinimas ir
praktinis taikymas.

EBPO Tarptautinio mokinių vertinimo programai, be kita 
ko, būdinga:

Kompetencija Veiksmas

Žinios

Įgūdžiai

Požiūris ir 
vertybės



EBPO PISA tyrimo ciklai, pagrindinės sritys, turinys ir 
dalyvaujančių šalių skaičius

PISA 2009

pagrindinė sritis - skaitymas

75 dalyvaujančios šalys

PISA 2003

Kluczowy obszar - matematyka

Moduł dodatkowy - Rozwiązywanie problemów

43 kraje uczestniczące

PISA 2000

pagrindinė sritis – skaitymas

43 dalyvaujančios šalys

PISA 2006

pagrindinė sritis - gamtos mokslai

57 dalyvaujančios šalys

PISA 2012

pagrindinė sritis - matematika

Papildomas modulis - Finansinis raštingumas

65 dalyvaujančios šalys
PISA 2015

pagrindinė sritis - gamtos mokslai

Papildomas modulis - problemų sprendimas

bendradarbiavimas

65 dalyvaujančios šalys

PISA 2018

pagrindinė sritis - skaitymas

Papildomas modulis - finansinis raštingumas

Visuotinės kompetencijos

79 dalyvaujančios šalys
PISA 2021

pagrindinė sritis - matematika

Papildomas modulis - kūrybiškumas

Daugiau nei 80 dalyvaujančių šalių



Pagrindiniai EBPO PISA 2018 tyrimo bruožai

►Content areas - READING;
▪ mathematics;
▪ science;
▪ financial competence (results to be announced in 2020);
▪ global competence (results to be announced in 2020).

► Methodology:
▪ computer-made tasks and surveys (in 70 countries);
▪ an electronic survey of school principals. 

►Tasks:
▪ choice of answers and free answer tasks related to a certain real-life environment;
▪ interactive tasks – virtual «chat», simulations;

► Participants:
▪ In the World:  79 countries – €32 million  15-year-old pupils – 600 000 participants;
▪ In Latvia: 5985 participants – pupils from 307 schools born in 2002 (86% of whom are 9th 

graders).

➢ Turinio sritis - skaitymas;

• matematikos;

• gamtos mokslai;

• Finansinis raštingumas (rezultatai bus paskelbti 2020 m.);

• Pasaulinė kompetencija (rezultatai bus paskelbti 2020 m.).

➢ Metodika:

• kompiuterinės užduotys ir apklausos (70 šalių);

• elektroninė mokyklų direktorių apklausa. 

➢ Užduotys:

• atsakymų pasirinkimo ir laisvo atsakymo užduotys, susijusios su konkrečia realia aplinka;

• interaktyvios Turinio sritis - skaitymas;

• matematikos;

• gamtos mokslai;

• Finansinis raštingumas (rezultatai bus paskelbti 2020 m.);

• Pasaulinė kompetencija (rezultatai bus paskelbti 2020 m.).

➢ Metodika:

• kompiuterinės užduotys ir apklausos (70 šalių);

• elektroninė mokyklų direktorių apklausa. 

➢ Užduotys:

• atsakymų paužduotys - virtualūs pokalbiai, simuliacijos;

➢ Dalyviai:

• Pasaulyje: 79 šalys - 32 mln. eurų 15 metų mokiniams - 600 000 dalyvių;

• Latvijoje: 5985 dalyviai - mokiniai iš 307 mokyklų, gimę 2002 m. (86 proc. iš jų - devintokai).



Skaitymo kompetencija (EBPO PISA 2018)

• informacijos paieška (įvairūs šaltiniai);

• informacijos supratimas;

• informacijos vertinimas ir refleksija;

• informacijos šaltinių skaičius:
• vienas tekstas;

• keli tekstai.

suprasti, naudoti ir vertinti tekstus siekiant savo tikslų, plėsti savo žinias ir 
galimybes bei dalyvauti visuomenės gyvenime:



Skaitymo užduoties pavyzdys PISA 2018 tyrime – „Velykų sala“

https://pisa2018-
questions.oecd.o
rg/platform/inde
x.html?user=&do
main=REA&unit=
R551-
RapaNui&lang=lit
-LTU



3 sudėtingumo lygis

https://pisa2018-
questions.oecd.org/p
latform/index.html?
user=&domain=REA
&unit=R551-
RapaNui&lang=lit-
LTU



5 sudėtingumo lygis

https://www.oecd.org/pisa/t
est/other-
languages/pisa2018testquesti
ons-otherlanguages.htm

https://pisa2018-
questions.oecd.org/platform/i
ndex.html?user=&domain=RE
A&unit=R551-
RapaNui&lang=lit-LTU



Latvijos mokinių jausmai atliekant PISA 
skaitymo užduotis
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Apklausos klausimai Santykinis atsakymų „nesutinku“ 
arba „visiškai nesutinku“ dažnis.

Buvo daug žodžių, kurių nesupratau. 87%

Daugelis tekstų man buvo per sunkūs. 85%

Klydau, kai turėjau rasti informacijos įvairiose 
svetainėse.

77%



Latvijos mokinių skaičiaus pasiskirstymo pagal skaitymo 
pasiekimus diagrama 
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Pasiekimai – skaitymo kompetencija, taškai



Mokinių skaitymo pasiekimai (EBPO vidurkis - 487 balai)
Kraje, których średnie osiągnięcia nie różnią się w sposób istotny statystycznie od krajów z kolumny 2 tabeliKraj

Lenkija

Lietuva

Skaitymo 
pasiekimų 
žymėjimas 
Lenkijoje ir 
Lietuvoje –
vertėjo 
kišimasis



Vidutinis skaitymo pasiekimų pokytis tarp PISA 2015 ir PISA 2018

Statistically significant changes are shown in a darker colour

Skaitymo 
pasiekimų 
žymėjimas 
Lenkijoje ir 
Lietuvoje –
vertėjo 
kišimasis



Santykinis mokinių, pasiekusių skaitymo kompetencijos lygį, skaičius

Palyginti su PISA 2009:
5–6 lygiai + 1,9 %
Žemesnis nei 2 lygis + 4,9 %

Skaitymo 
pasiekimų 
žymėjimas 
Lenkijoje ir 
Lietuvoje –
vertėjo 
kišimasis

Pasiekimų lygiai



Mergaičių ir berniukų skaitymo pasiekimų skirtumas (EBPO šalys ir Rusija)

Mergaičių pasiekimai statistiškai reikšmingai 
aukštesni nei berniukų visose valstybėse narėse
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is Skaitymo 
pasiekimų 
žymėjimas 
Lenkijoje ir 
Lietuvoje –
vertėjo 
kišimasis



Latvijos mokinių skaitymo pasirinkimai (PISA 2009, PISA 2018)

Skaitau tik 
tada, kai tai 
yra privaloma

Žurnalai Grožinė 
literatūra 
(romanai, 
novelės, 
apsakymai)

Laikraščiai Jis skaito
el

Skambučiai
internetu, 
pvz., 
WhatsApp, 
Skype

Skaitau
naujienas
internete

Ieško praktinės 
informacijos 
internete

Keletą kartų per mėnesį ar dažniau



Latvijos mokinių skaitymo įpročių poveikis PISA rezultatams

Teorema Teorema
Taškų 
skirtumas

42 taškai

55 taškai

55 taškai

Skaitau knygas spausdintas ir

(arba) skaitmeniniais įrenginiais

(68,4%)

beveik niekada arba 

niekada neskaitau knygų 

(31,6 %)

Bent pusvalandį per dieną

skaitau savo malonumui (45 %)

Neskaitau savo

malonumui (45 %)

Skaitymas yra vienas iš mano 

mėgstamiausių pomėgių (33,3 

%)

Skaitau tik tada, kai tai 

privaloma (44,6%)



Latvijos mokinių kaip skaitytojų savęs vertinimas

Teorema (+) Teorema (-)
Taškų 
skirtumas

55 taškai

52 taškai

50 taškai

20 taškai

42 taškai

Sutinku, kad esu geras

skaitytojas (60%)
Zgadzam się, że nie jestem 

dobrym czytelnikiem  (40%).

Sutinku, kad galiu suprasti 

sudėtingus tekstus (62,1 %)
Sutinku, kad nesuprantu sudėtingų 

tekstų (39,7 proc.)

Sutinku, kad skaitau

sklandžiai (70,3 %)
Sutinku, kad nemoku laisvai 

skaityti (29,7 %)

Sutinku, kad man nereikia
skaityti teksto kelis kartus, kol jį
visiškai suprasiu (36,6 %)

Sutinku, kad tekstą reikia
perskaityti kelis kartus, kol jį
visiškai suprasiu (63,4 %)

Sutinku, kad gebu atsakyti į 
klausimus apie tekstą (77,6 %)

Sutinku, kad negaliu atsakyti į 
klausimus apie tekstą (22,4 %)



Skaitmeninės kompetencijos mokymas mokykloje
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Apklausos klausimai
Santykinis atsakymų 

"TAIP" dažnumas

Ar kada nors mokykloje jus mokė šių dalykų?

Kaip naudoti raktinius žodžius paieškos sistemose, tokiose kaip Google ©,

Yahoo © ir kt.
48%

Kaip nuspręsti, ar internete gauta informacija yra patikima? 57%

Kaip palyginti skirtingas svetaines ir suprasti, kuri informacija naudingesnė

darbui mokykloje?
54%

Ar žinote, kokias pasekmes gali turėti skelbimas "Facebook ©", "Instagram©"

ir t. t.?
74%

Kaip nustatyti, ar informacija yra subjektyvi, ar šališka? 38%

Kaip atpažinti nepageidaujamas reklamines žinutes arba sukčiavimą asmens

duomenimis
48%



Latvijos mokinių atsakymai į klausimą „Koks buvo ilgiausias tekstas, kurį teko 
perskaityti per latvių kalbos pamoką šiais mokslo metais?“. ir vidutinis 
skaitymo pasiekimas..
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Teksto ilgis
Santykinis 

atsakymų dažnis

Vidutiniai

pasiekimai (PISA 

tyrimas)

Vienas puslapis ar mažiau 7% 448

Nuo 2 iki 10 puslapių 25% 467

Nuo 11 iki 50 puslapių 28% 481

Nuo 51 iki 100 puslapių 15% 490

Nuo 101 iki 500 puslapių 22% 502

Daugiau nei 500 puslapių 3% 441



mokinio šeimos socialinė ir ekonominė padėtis 
(SES)

• Mokinio tėvų užimtumas,

• Mokinio tėvų išsilavinimas,

• Namų apyvokos daiktai ir mokymosi galimybės namuose 
(mokymosi stalas, nuosavas kambarys, rami vieta mokymuisi, 
kompiuteris, kurį galima naudoti mokymuisi, mokymuisi 
skirtos kompiuterinės programos, interneto ryšys, klasikinė 
literatūra (pvz., "Rainis"), poezijos rinkiniai, meno kūriniai 
(pvz., paveikslai), knygos, naudingos darbui mokykloje, 
technikos vadovėliai, žodynai, knygos apie meną, muziką ar 
dizainą, asmeninis išmanusis telefonas, dviratis, paspirtukas 
(motoroleris).



Mokinių vidutinių skaitymo pasiekimų ir mokinių šeimų vidutinio SES 
ryšys
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Vidutinis mokinių šeimų SES mokykloje



Ačiū už dėmesį

https://www.ipi.lu.lv/


