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Lai kļūtu par grāmatu lasītāju, 
vispirms ir jāiemācās lasīt

 Prezentācija, kas atspoguļota nākamajos slīdos, ilustrē 
Polijas izglītības sistēmas novērtējumu lasītprasmes 

izglītības jomā, kas veikts, pamatojoties uz PIRLS-2016 
pētījuma rezultātiem, un autores pārdomas par to, ko 

tas nozīmē grāmatu lasīšanai.



Turpmākajos slaidos sniegtās informācijas avots 
ir ziņojums, ko sagatavoja

Starptautiskā Izglītības sasniegumu vērtēšanas 
asociācija un Izglītības pētniecības institūts Varšavā

IEA PIRLS 2016
rezultāti par 4. klašu skolēnu lasītprasmi 

Autori: Krzysztof Konarzewski un Krzysztof Bulkowski



Vispārīga informācija par PIRLS pētījumu
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

ir starptautiska programma skolēnu lasītprasmes sasniegumu 
noteikšanai, kas paredzēta desmitgadīgiem skolēniem ceturtajā 
mācību gadā. Pirmā aptauja tika veikta 2001. gadā. Tā tiek 
atkārtota ik pēc pieciem gadiem, tāpēc nākamā aptauja tiks veikta 
2021. gadā.

Apsekojumu iniciē un organizē Starptautiskā Skolas 
sasniegumu vērtēšanas asociācija (IEA), kas ir neatkarīgs 
konsorcijs, kurā apvienojušās valstu pētniecības organizācijas un 
valdības aģentūras no gandrīz 70 dalībvalstīm. Poliju pārstāv 
Izglītības pētījumu institūts Varšavā.

2016. gada PIRLS pētījumā piedalījās 50 neatkarīgas valstis vai 
autonomas valstu daļas no visiem kontinentiem (izņemot 
Antarktīdu), aptuveni 287 000 skolēnu no vairāk nekā 10 000 skolu.
PIRLS novērtē skolēnu sasniegumus, izmantojot starptautiskas 
ekspertu grupas izstrādātu testu.  



Apsekojumā ir izvirzīti trīs mērķi:
1) nodrošināt ticamus un salīdzināmus datus par katras valsts 
skolēnu sasniegumiem skolās,
2) sniegt ticamu informāciju par dinamiku, t. i., sasniegumu 
līmeņa izmaiņām katrā valstī, kas aptaujā piedalījusies vairāk 
nekā vienu reizi,
3) sniegt "kontekstuālus" datus, t.i., informāciju par 
apstākļiem, kādos notiek mācīšana un mācīšanās katrā valstī.

Sasniegumu mērījumā tika iekļauti bērni, kuri apmeklēja skolu 
un atbilda diviem papildu nosacījumiem: 
1) viņi pabeidza ceturto mācību gadu,
2) viņu vecums testēšanas laikā nebija mazāks par 9,5 gadiem.

Aptauja skolās tika veikta no 2016. gada aprīļa vidus līdz maija 
beigām katrai skolai izdevīgā laikā (t. i., pēc vienošanās ar 
skolu).  



Polijas PIRLS 2016 izlases struktūra 

Vietas, kur atrodas 
skola

Skolu 
skaits 

Skolu nodaļu 
skaits

Skolēnu 
skaits 

Skolēnu 
vecums

Ciemats 56 71 1061 10,69

Pilsēta līdz 20 000 
iedzīvotāju 

17 32 577 10,68

Pilsēta ar 20-100 
tūkstošiem 
iedzīvotāju 

35 67 1312 10,69

Pilsēta ar vairāk 
nekā 100 000 
iedzīvotāju 

40 76 1463 10,58

Kopā 148 246 4413 10,65



Eiropas valstu sniegums lasīšanā 
(vidēji 500 punkti)

Bērni Polijā ieguvuši ceturto vietu Eiropā
Tas ir liels sasniegums!
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Līmeņa raksturlielumi
1. līmenis - 400 punkti.
Bērns/skolēns saprot tikai atsevišķus teikumus. 
2. līmenis - 475 punkti.
Bērns/skolēns atrod vienkāršus atsevišķus informācijas fragmentus, izdara 
secinājumus, pamatojoties uz vienu pieņēmumu, interpretē notikumu secību, ir 
nejūtīgs pret valodas īpatnībām. 
3. līmenis - 550 punkti.
Bērns/skolēns atrod sarežģītu informāciju, izdara secinājumus no vairākiem 
pieņēmumiem, interpretē notikumu cēloņus un ārējos rīcības iemeslus, atpazīst 
lingvistiskos un grafiskos līdzekļus. 
4. līmenis - 625 punkti.
Bērns/skolēns nošķir būtisko informāciju no nebūtiskās vienā teksta vietā, izdara 
secinājumus no vairākām acīmredzamām premisām, interpretē darbības funkcijas 
un motīvus, atšķir "sjužetu" no sižeta, atpazīst teksta segmentāciju. 
5. līmenis - virs 625 punktiem.
Bērns/skolēns Nošķir būtisko informāciju no nebūtiskās, izdara secinājumus no 
tekstā izkliedētajām un netiešajām premisām, interpretē varoņu uzvedību un 
mijiedarbību, novērtē izmantoto līdzekļu ietekmi uz teksta uztveri.



Skolēnu sasniegumu procentuālais sadalījums pa līmeņiem 
atsevišķās Eiropas valstīs



Rezultātu interpretācija

Krievija - ievērības cienīgs ir augsts to skolēnu 
īpatsvars, kuri sasniedz augstāko līmeni, kas var 
liecināt par īpašām metodēm, ko izmanto apdāvināto 
bērnu izglītošanā.  Patiešām - Gižičko apriņķa un 
Kaļiņingradas pilsētas skolu sadarbības laikā tika 
apmeklēta īpaša skola talantīgiem skolēniem.

Bulgārija - ir novērots augsts skolēnu ar zemiem 
sasniegumiem īpatsvars, kas var liecināt par noteiktu 
bērnu grupu atstumtību. Tie var būt nacionālo vai 
etnisko minoritāšu bērni, iespējams, romu bērni.

Lietuvā un Latvijā - jāatzīmē zemais skolēnu 
īpatsvars, kas sasniedz augstāko līmeni, kas var 
liecināt par nepietiekamu darbu ar spējīgākajiem 
skolēniem.



Turpmākajā ziņojuma tekstā rezultāti ir norādīti pa lasīšanas 
mērķiem. 
Polijas skolēni sasniedza kategorijā:
literārā pieredze - 567 punkti.
Zināšanu apguve - 564 punkti.
atrast informāciju un izdarīt vienkāršus secinājumus - 560 punkti.
Tekstu interpretēšana un vērtēšana - 570 punkti,
Ar vidēji 565 punktiem sasniegumi atsevišķos mērķos būtiski 
neatšķiras, kas liecina par to, ka bērni tiek pienācīgi izglītoti.

Tomēr dzimumu līdztiesība nav saglabāta.
Meiteņu vidējais rezultāts visās pētītajās valstīs ir par 19 punktiem 
augstāks nekā zēnu vidējais rezultāts. Polijā starpība starp meitenēm 
un zēniem bija 18 punkti. Tas nozīmē, ka skolotājām sievietēm (kuras 
galvenokārt māca 1.-4. klasē, ir grūtības strādāt ar zēniem).. 

Šāda laba rezultāta iemesli 
(pēc prezentācijas autora domām).



% skolēnu, kurus 
skolotāji (ar tabulā 
norādīto izglītību) ir 
iemācījuši lasīt, 
atsevišķās Eiropas 
valstīs

Iemesls Nr. 1
Augsts skolotāju 
kvalifikācija un 
pieredze

Skolotāju profesionālā 
pieredze Polijā. 
Sertificēti skolotāji 
65%, iecelti skolotāji 
22%, līgumskolotāji 
10%, praktikanti 4%. 
Vidējais vecums 44 
gadi, vidējais darba 
stāžs 20,3 gadi.

Valsts/
izglītība 

Augstākā 
II°  Augstākā 

I°
Pēcvidu-
sskola

Vidusskola

POLIJA 100 0 0 0

Slovākija 98 2 1 0

Čehija 92 2 2 5

Somija 92 6 1 1

Vācija 90 2 7 0

Bulgārija 76 18 6 0

Latvija 51 44 4 1

Krievijas 
Federācija

43 37 19 0

Francija 42 44 11 3

Lietuva 27 70 3 0

Īrija 26 74 0 0

Spānija 24 76 0 0

Norvēģija 22 73 4 0

Zviedrija 13 81 5 0

Anglija 8 92 0 0

Austrija 5 26 68 0

Dānija 4 79 15 2

Nīderlande 4 91 4 1

Slovēnija 2 62 36 0



Iemesls Nr. 2
Atbalsts mājās un bērnudārzā

Mācības skolā Sākotnējās 
zināšanas

Skolēnu 
sasniegumi

AttieksmeSkolēna spējas

Atbalsts skolēniem 
mājās

Atbalsts skolēniem 
mājās

Mācīšanās 
bērnudārzā

Faktori, kas ietekmē skolēnu sasniegumus

Polijā 83% aptaujāto bērnu apmeklēja bērnudārzu 
vismaz 1 gadu.



Atbalsts mājās - ir ģimenes ietekme uz 
skolēna sekmēm skolā, kas tiek ņemta vērā kā 
sociālekonomiskais stāvoklis (SES). 

Polijā SES tika definēts kā septiņu kārtas mainīgo, kas 
ietilpst trīs kategorijās, kopīgā dispersija:
1) vecāku izglītība (pamatizglītība, pamatizglītība, vidējā 
izglītība, augstākā pirmā līmeņa, augstākā otrā līmeņa, 
doktorantūra),
2) vecāku profesionālais statuss (bezdarbnieki, 
nekvalificēti strādnieki, kvalificēti strādnieki, ierēdņi, 
uzņēmumu īpašnieki, speciālisti, vadītāji),
3) mājokļa iekārtojums (vietu skaits un aprīkojums, ko 
bērns izmanto).



Bērna gadu skaits 
bērnudārzā

Bērnu 
īpatsvars 
procentos

Ģimenes 
vidējais SES

Vidējais 
rezultāts 
lasīšanas 

testā
Neapmeklēja 
bērnudārzu

17 -0,82 548

Viens gads vai mazāk 15 -0,63 553
Divi gadi 21 -0,35 558
Trīs gadi 33 0,17 572
Četri gadi vai vairāk 15 0,47 588

Skolēnu sasniegumu atkarība no bērnudārzā pavadīto gadu 
skaita un ģimenes statusa, ko nosaka SES vērtība

Tika atklāts interesants fenomens - bērni no ģimenēm ar augstāko 
sociālekonomisko statusu bērnudārzu apmeklēja visilgāk.



Skolēnu sasniegumu atkarība no bērnudārza 
apmeklēšanas gadu skaita un ģimenes SES

Neapmeklēja            Viens gads                                                                         Četri gadi
bērnudārzu,                    vai mazāk,                      Divi gadi,                   Trīs gadi,            vai vairāk    



Iemesls Nr. 3
Palīdzība bērniem, ko sniedz bibliotekāri un bibliotēkās. 
Polijā ir ļoti maz skolu bez bibliotēkām. Tas ir tieši 4%. 
(Saskaņā ar noteikumiem nedrīkst būt skola bez bibliotēkas



Iemesls Nr. 4
Sākot ar ceturto klasi, skolēnus māca skolotāji, kuri māca 
konkrētus mācību priekšmetus (skolotāji speciālisti).

Ceturtajā klasē sākas mācību priekšmetu mācīšana. Dzimtās valodas 
(tostarp lasīšanas) mācīšanu nodrošina speciālists (sākas mācību 
priekšmeta mācīšana).

PIRLS pētījuma gads Vidējie skolēnu 
sasniegumi 

Polijā 

Vieta starp 
citām valstīm 

2006 (tika aptaujāti 3. klases 
skolēni.) 

519 29

2011 (tika aptaujāti 3. klases 
skolēni.) 

526 28

2016 (tika aptaujāti 4. klases 
skolēni.) 

565 4

Skolēnu sasniegumi Polijā PIRLS apsekojumos pa gadiem. 

Piezīme . Tikai Trinidadā un Tobāgo skolēni tika pārbaudīti 3. klasē, dažās valstīs (Anglijā un 
Nīderlandē) - 5. un 6. klasē ( skolēni skolas gaitas sāk agrāk. 



Iemesls Nr. 5
Mazs skolēnu skaits uz vienu skolotāju
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Skolēnu skaits uz vienu skolotāju atsevišķās Eiropas valstīs



Ja tas ir tik labi, 
tad kāpēc tas ir tik slikti.

tas ir - ja bērni ir tik labi sagatavoti lasīšanai, kāpēc viņi 
nelasa vēlāk pieaugušo dzīvē?

Optimistiskā hipotēze
Šī jau ir cita paaudze. Pētījumā iesaistīto bērnu lasīšanas 
intensitāti būs iespējams novērtēt tikai pēc 20 gadiem.

Tomēr PIRLS pētījums atklāj pastāvošos riskus. 
Tie ir:



 Daži skolotāji Polijā nav pētījuši jautājumus, kas 
ir svarīgi ikdienas darbā ar bērniem, t.i:
 1) lasīšanas sasniegumu mērīšanas metodes (37 
%), 
 2) kompensējošās lasīšanas nodarbību metodika 
(29 %), 
3) speciālā pedagoģija (37 %).

 Daži skolotāji Polijā nav pētījuši jautājumus, kas 
ir svarīgi ikdienas darbā ar bērniem, t.i:
 1) lasīšanas sasniegumu mērīšanas metodes (37 
%), 
 2) kompensējošās lasīšanas nodarbību metodika 
(29 %), 
3) speciālā pedagoģija (37 %).

1. Skolotāju, kas māca bērniem lasīt, 
kvalifikācijas trūkumi.



Polijas skolās lasīšanas stundās datori tiek reti 
izmantoti. Tikai 5 procentos filiāļu Polijā (un 10 
procentos visā pasaulē) katram skolēnam ir pieejams 
dators. Tikai 4 procentos filiāļu Polijā (24 procentos 
visā pasaulē) ir pieejami vairāki datori, ko skolēni var 
izmantot. Polijas ceturtklasnieku, kas lasītprasmi 
apgūst, izmantojot informācijas tehnoloģijas, īpatsvars 
ir zemāks nekā pasaulē. Rakstīšanā ar datoru poļu 
skolēni ierindojas 4. vietā no beigām.

2. Nepietiekama skolēnu sagatavotība datoru lietošanai 
( jāņem vērā, ka aptauja tika veikta 2016. gadā pirms 
pandēmijas un universālās tālmācības izmantošanas).



3. Skolotāji Polijā nejūtas apmierināti ar savu darbu.

Skala skolotāju apmierinātības ar darbu - skolotāju 
atbildes uz PIRLS aptaujas jautājumiem

Citas valstis



4. Skolēni nejūt skolotāja palīdzību



5. Poļu skolēniem nepatīk lasīt un viņiem 
nepatīk grāmatas



6. Skolēniem nepatīk skola, t. i., Polijā skola nepatīk 
vairāk skolēniem nekā vidēji citās valstīs.



ZINĀTNISKS FAKTS 
(CITĀTS NO JIM TRELEASE)

Cilvēki ir orientēti uz baudu. Tas nozīmē, ka mēs izvēlamies 
ēdienus, kas mums patīk, klausāmies mūziku, kas mums patīk, un 
apmeklējam draugus, kas mums patīk. 
Mēs pietuvojamies tam, kas sagādā prieku, un atkāpjamies no tā, 
kas rada neapmierinātību vai sāpes.
Ja bērns reti izjūt lasīšanas "prieku" un arvien biežāk saskaras ar 
"nepatīkamībām", viņa dabiskā reakcija būs atteikšanās no 
lasīšanas.
Mūsu mērķis ir radīt lasītājus mūža garumā - absolventus, kuri 
turpina lasīt un izglītoties visu mūžu (*).  Patiesībā mēs veidojam 
skolas vecuma lasītājus - cilvēkus, kuri lasa pietiekami labi, lai 
pabeigtu skolu, bet izlaiduma dienā gandrīz apstājas. 
Tas ir būtisks izglītības sistēmas trūkums!!! 



DŽIMA TRELEISA teikto par situāciju ASV apstiprina arī pētījumi 
Polijā. Nacionālās bibliotēkas ziņojumā " Lasītāju skaits Polijā 
2016. gadā Autori: Izabela Koryś, Jarosław Kopeć, Zofia Zasacka, 
Roman Chymkowski, cita starpā ir deklarācija par grāmatu 
nelasīšanas iemesliem. 

% cilvēku, kas ir pārtraukuši lasīt



No otras puses, ziņojumā "Jauniešu grāmatu lasīšana", Varšava, Izglītības 
pētījumu institūts, autore Zasacka Zofia, 2014. gads, ir šāds apgalvojums: "Ir 
vērojama satraucoša tendence, ka 14-16 gadu vecumā jaunieši atsakās no 
grāmatu lasīšanas.
Tas nozīmē, ka poļu skolai neizdodas radīt noturīgus grāmatu lasīšanas 
paradumus ievērojamam skaitam skolēnu.
Tātad JIMA TRELEASE apgalvojums ir spēkā arī Polijā. 
Šajā ziņā mēs esam līdzīgi ASV iedzīvotājiem.



Dalībnieku pašu darbs
Izlasiet "Ceturto klašu skolēnu lasītprasmes starptautiskā pētījuma rezultātus" 
kopsavilkumu, kas atrodams Varšavas Izglītības pētniecības institūta tīmekļa 
vietnē:
https://pirls.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-PIRLS-2016.pdf  
  - lapa 8-11.
Aprakstiet vienu apgalvojumu, kas apstiprina jūsu novērojumus, un vienu 
apgalvojumu, kas atšķiras no jūsu iepriekšējām zināšanām.
Sastādiet aprakstu latviešu valodā faila formātā *.doc vai *.docx vai *. odt un 
pēc tam nosūtiet to uz projekta organizatora adresi 
k.ambroziak@poregizycko.pl.

Labu veiksmi

https://pirls.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-PIRLS-2016.pdf
https://pirls.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-PIRLS-2016.pdf
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