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Starptautiskie salīdzinošie pētījumi par 
izglītību visā pasaulē tika uzsākti 20. 

gadsimta 60. gados. Kopš 1990. gadiem tos
regulāri veic "Starptautiskās izglītības

sasniegumu novērtēšanas asociācijas - IEA"   
un "Ekonomiskās sadarbības un attīstības

organizācija - OECD".
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Starptautiskie izglītības pētījumi
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Izglītības apsekojuma (OECD) galvenās funkcijas:

✓Analītiskā un skaidrojošā funkcija: izglītības pētījumu rezultātu analīze, secinājumu 
izdarīšana un iegūto izglītības datu skaidrošana, izmantojot analītiskas, empīriskas 
vai citas atbilstošas metodes;

✓ sintēzes funkcija: apvienot atsevišķus izglītības pētījuma rezultātus, tādējādi 
veicinot izglītības vadības informācijas bāzes attīstību;

✓Novērtēšanas funkcija: izglītības pētījums nodrošina zinātnisku un vērtējošu 
pamatu izglītības reformām;

✓Perspektīvā funkcija: pamatojoties uz izglītības mērķiem, kas definēti saskaņā ar 
izglītības pētījuma rezultātiem, tiek veidoti nākotnes izglītības sistēmas attīstības 
modeļi un koncepcijas;

✓ Konsultatīvā funkcija: izglītības pētījuma rezultāti tiek izmantoti izglītības 
plānošanas un attīstības procesā.
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+/-
+ pētījumam ir salīdzināma sistēma;

+ skolēnu sasniegumi ir starptautiski salīdzināmi;

+ sasniegumu rezultātus var izmantot, lai pārbaudītu un uzlabotu mācību programmas 
īstenošanu;

+ izglītības politikas veidotājiem ir iespēja novērtēt izglītības reformu rezultātus un 
ieguldījumu efektivitāti;

+ starptautisko apsekojumu izmaksas ir zemākas nekā valstu apsekojumu izmaksas -
testēšanas principi tika izstrādāti sadarbībā ar starptautiskiem ekspertiem;

+ tiek iegūta pieredze apsekojuma instrumentu sagatavošanā, datu pārvaldībā un apstrādē;

- var rasties problēmas ar reprezentatīvas izlases nodrošināšanu;

- testa uzdevumu satura atbilstība valsts mācību programmas standartiem,

- testa uzdevumu formātā nav iekļauta praktisko prasmju pārbaude runāšanā, lasīšanā un 
rakstīšanā, kas ir paredzēta valsts standartos;

- salīdzinoši augstas izmaksas

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



Izglītības pētījumu un skolas eksāmenu salīdzinājums

Pētījumi Eksāmens

Mērķis Izglītības sistēmas sasniegumu novērtējums
Katra skolēna zināšanu un prasmju izvērtēšana 
atsevišķi

Dalībnieki Reprezentatīvs paraugs Visi noteiktās klases skolēni (Latvijā - 9.)

Uzraudzība
Ietverot uzdevumu sasaisti atkārtotos pētījumu 
ciklos

Mainās atlase un mainās eksāmena saturs

Saturs Daži uzdevumi nav publicēti Uzdevumi ir izlikti

Kontekstuālā
informācija

Faktori skolēnu un skolas līmenī un to saistība 
ar mācību rezultātiem

Tie netiek iegūti

Laiks
Optimālais laika intervāls – ik pēc 3-4 gadiem, 
jo mācību priekšmetu standarti un programmas 
ātri nemainās

Katru gadu

Satura
daudzums

Katram skolēnam nav jāveic vienādi uzdevumi –
kontroldarbos iespējams iekļaut vairāk 
uzdevumu

Visi skolēni veic vienus un tos pašus uzdevumus



EKONOMISKĀS SADARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS 
ORGANIZĀCIJA (OECD) STARPTAUTISKĀ STUDENTU 

NOVĒRTĒŠANAS PROGRAMMA (PISA)

galvenais mērķis ir nodrošināt stabilu etalonu, ar kuru 
salīdzināt un uzraudzīt izglītības sistēmu attīstību



OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas 
programmas iezīmes:

➢pievēršas vajadzībām, kas saistītas ar izglītības politikas noteikšanu un
pilnveidošanu;

➢mūžizglītības nozīme - PISA neaprobežojas tikai ar skolēnu kompetenču novērtēšanu,
kas noteiktas konkrēto mācību priekšmetu standartos: skolēniem jānovērtē arī viņu
mācīšanās motivācija, mācīšanās, paņēmieni un attieksmes;

➢ regularitāte – novērtējumi tiek atkārtoti ik pēc trim gadiem, kas ļauj dalībvalstīm
novērtēt izglītības kvalitātes izmaiņas, kas izriet no centieniem uzlabot izglītību;

➢ ģeogrāfiskais pārklājums - 2018. gada aptaujā kopumā piedalījās 79 valstis, tostarp
visas 37 OECD valstis.



Kompetences jēdziena teorētiskā pilnveidošana un praktiska izmantošana, kas
nozīmē studentu spēju izmantot pamatpriekšmetos iegūtās zināšanas, analizēt,
loģiski diskutēt un prasmīgi komunicēt, izvirzīt, interpretēt un risināt problēmas
dažādās situācijās.

OECD starptautisko studentu vērtēšanas programmu cita
starpā raksturo:



OECD PISA apsekojumu cikli, galvenās satura jomas un 
iesaistīto valstu skaits.



OECD PISA 2018 pētījuma galvenās iezīmes

►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).

➢ Satura joma: 

▪ LASĪŠANA;

▪ matemātika;

▪ zinātne;

▪ finanšu pratība;

▪ Globālā kompetence.

➢ Metodoloģija:

▪ datorizēti uzdevumi un aptaujas (70 valstīs);

▪ skolu direktoru elektroniska aptauja. 

➢ Uzdevumi:

▪ atbilžu izvēles un brīvās atbildes uzdevumi, kas saistīti ar konkrētu reālo vidi;

▪ interaktīvi uzdevumi - virtuālā tērzēšana, simulācijas.

➢ Dalībnieki:

▪ Pasaulē: 79 valstis - 32 miljoni eiro 15 gadus veciem skolēniem - 600 000 dalībnieku;

▪ Latvijā: 5985 dalībnieki - skolēni no 307 skolām, kas dzimuši 2002. gadā (86% no tiem - 9. 

klašu skolēni).



Definīcija. Lasīšanas kompetence (OECD PISA 2018).

Lasīšanas kompetence (OECD PISA 2018)

tā ir tekstu izpratne, izmantošana un vērtēšana, lai sasniegtu 

savus mērķus, paplašinātu zināšanas un potenciālu un 

piedalītos sabiedriskajā dzīvē. Šīs kompetences ietver: 

informācijas meklēšanu (dažādi avoti); informācijas izpratni; 

informācijas izvērtēšanu un pārdomāšanu. Informācijas avotu 

skaits var attiekties uz vienu vai vairākiem tekstiem.



Uzdevuma paraugs no kompetenču pētījuma ar jomu - Lasīšana -
"Lieldienu sala".

https://pisa2018-
questions.oecd.org/plat
form/index.html?user=
&domain=REA&unit=R5
48-
ChickenForum&lang=la
v-LVA

Avots:

https://www.oecd.org/pis
a/test/other-
languages/pisa2018testq
uestions-
otherlanguages.htm



Grūtības līmenis - 3

https://pisa2018-
questions.oecd.org/platform
/index.html?user=&domain=
REA&unit=R551-
RapaNui&lang=lav-LVA



Grūtības līmenis 5

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



Latvijas skolēnu viedoklis par lasīšanas
uzdevumiem PISA pētījumā
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Aptaujas jautājumi Atbilžu "nepiekrītu" vai "pilnīgi 
nepiekrītu" relatīvais biežums.

Bija daudz vārdu, kurus es nesapratu. 87%

Daudzi teksti man bija pārāk grūti. 85%

Es kļūdījos, kad man bija jāatrod informācija dažādās 
vietnēs.

77%



Latvijas skolēnu skaita sadalījuma diagramma pēc
lasīšanas sasniegumiem.



Skolēnu sasniegumi lasīšanā (OECD vidējais rādītājs - 487 punkti)

Polija

Lietuva

Izceļot 
sasniegumus 
lasīšanā Polijā 
un Lietuvā 



Lasīšanas veiktspējas vidējās izmaiņas PISA 2015 – PISA 2018

Statistically significant changes are shown in a darker colour

Izceļot 
sasniegumus 
lasīšanā Polijā 
un Lietuvā



Relatīvais skolēnu skaits lasīšanas kompetences līmenī, kas parādīts
diagrammā.

Salīdzinājumā ar PISA 
2009:
5-6 līmeņi +1,9%
Zem 2. līmeņa +4,9%

Izceļot 
sasniegumus 
lasīšanā Polijā 
un Lietuvā



Atšķirība starp meiteņu un zēnu lasīšanas sasniegumiem (OECD valstis un 
Krievija)

Meiteņu sasniegumi visās dalībvalstīs ir 
statistiski nozīmīgi augstāki nekā zēnu.

Izceļot 
sasniegumus 
lasīšanā Polijā 
un Lietuvā



Latvijas skolēnu lasīšanas izvēle (PISA 2009, PISA 2018)



Latvijas skolēnu lasīšanas paradumu ietekme uz PISA 
pētījuma rezultātiem



Latvijas skolēnu kā lasītāju pašvērtējums



Digitālās kompetences mācīšana skolā

Aptaujas jautājumi
Relatīvais atbilžu

biežums "JĀ"

Vai jums kādreiz skolā ir mācīts:

Kā lietot atslēgvārdus tādās meklēšanas sistēmās kā Google ©, Yahoo © utt.
48%

Kā var izlemt, vai internetā iegūtā informācija ir uzticama? 57%

Kā salīdzināt dažādas mājaslapas un saprast, kura informācija ir noderīgāka

skolas darbam?
54%

Vai esat informēts par informācijas publicēšanas sekām Facebook ©,

Instagram © utt.
74%

Kā noteikt, vai informācija ir subjektīva vai neobjektīva? 38%

Kā pamanīt surogātpastu vai personas datu krāpšanu? 48%



Latvijas skolēnu atbildes uz jautājumu "Kāds bija garākais teksts, kas jums bija 
jāizlasa latviešu valodas stundā šajā mācību gadā?" un vidējais lasīšanas
sasniegums.

Teksta garums
Atbilžu relatīvais

biežums

Vidējie

sasniegumi (PISA 

pētījums)

Viena lappuse vai mazāk 7% 448

2 līdz 10 lappuses 25% 467

11 līdz 50 lappuses 28% 481

51 līdz 100 lappuses 15% 490

101 līdz 500 lappuses 22% 502

Vairāk nekā 500 lappušu 3% 441



Skolēna ģimenes sociālekonomiskais stāvoklis (SES)

• skolēna vecāku nodarbinātība,

• Skolēna vecāku izglītība,

• Mājsaimniecības priekšmeti un mācību iespējas mājās 
(mācību galds, sava istaba, klusa vieta mācībām, dators, ko 
var izmantot mācībām, datorprogrammas mācībām, interneta 
pieslēgums, klasiskā literatūra (piemēram, Rainis), dzejoļu 
krājumi, mākslas darbi (piemēram, gleznas), mācību darbam 
noderīgas grāmatas, tehniskās mācību grāmatas, vārdnīcas, 
grāmatas par mākslu, mūziku vai dizainu, personīgais 
viedtālrunis, velosipēds, motorollers (skrejritenis).



Saistība starp skolēnu vidējiem lasīšanas sasniegumiem un skolēnu 
ģimeņu vidējo SES



Paldies par jūsu
uzmanību

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


