Tarptautinis tyrimas IEA PIRLS: kokią
informaciją jis mums teikia?
DR. RAMUTĖ SKRIPKIENĖ , Nacionalin ė s šv ietimo agentūros Stebėseno s ir
vertinimo departamento Šv ietimo politikos analizės ir ty rimų sk y riaus ty rėja

Kas yra PIRLS?

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) − tai tarptautinis skaitymo gebėjimų
tyrimas, kas penkerius metus vykdomas daugelyje pasaulio šalių.
Tyrimo tikslas - pateikti informaciją apie ketvirtų klasių mokinių skaitymo pasiekimus, jų
pokyčius ir tendencijas, taip pat įvertinti vaikų mokymosi skaityti patirtį namuose ir mokykloje.

Pirmasis PIRLS ciklas – 2001 m. (dalyvavo 35 šalys),
antrasis − 2006 m. (40 šalių),
trečiasis – 2011 m. (45 šalys),
ketvirtasis – 2016 m. (61 dalyvis: 50 šalių ir 11 teritorijų).
2021 m. šis tyrimas vyksta jau penktą kartą.
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Skaitymo gebėjimų apibrėžtis
Skaitymas – tai gebėjimas suprasti ir vartoti tas rašytinės kalbos
formas, kurios reikalingos gyvenant visuomenėje ir (ar) kurios
svarbios asmeniškai.
Skaitytojai gali kurti (konstruoti) tekstų prasmę įvairiais būdais.
Jie skaito siekdami ko nors išmokti, būti skaitančiųjų bendruomenės
dalimi mokykloje ir kasdieniame gyvenime, taip pat jie skaito savo
malonumui.

Skaitymo tikslų ir teksto suvokimo procesų
procentinė dalis tyrimo PIRLS testuose
Skaitymo
tikslai

Dalis
procentais

Skaitymas
siekiant įgyti
literatūrinės
patirties

50 %

Skaitymas
siekiant gauti ir
panaudoti
informaciją

50 %

Teksto suvokimo
procesai (gebėjimai)

Dalis
procentais

Sutelkti dėmesį ir rasti aiškiai
pateiktą informaciją

20 %

Daryti tiesiogines išvadas

30 %

Interpretuoti ir integruoti idėjas
bei informaciją

30 %

Ištirti ir įvertinti teksto turinį bei
detales

20 %
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Lietuvos ketvirtokų skaitymo rezultatai ir jų
kaita
PIRLS 2001 – PIRLS 2006 – PIRLS 2011 – PIRLS 2016

*Lyginant Lietuvos PIRLS 2016 rezultatus su ankstesnių tyrimo ciklų rezultatais, šalies
vidurkis apskaičiuotas naudojant tik mokinių, kurie mokėsi lietuvių kalba, rezultatus.
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Bendrųjų skaitymo rezultatų kaita Lietuvoje

 Per paskutinius 5 metus (2011–
2016 m.) Lietuvos ketvirtokų
skaitymo rezultatai smarkiai
pagerėjo (22 taškais). Šis skirtumas
yra statistiškai reikšmingas.
 Per 15 metų (2001–2016 m.)
rezultatai pagerėjo daugiau kaip 6
taškais. Šis skirtumas nėra
statistiškai reikšmingas, tačiau labai
svarbus, nes dešimt metų (nuo
2001 m. iki 2011 m.) vykęs
skaitymo rezultatų prastėjimas
sustabdytas.

PIRLS 2016
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Grožinių ir informacinių tekstų skaitymo rezultatų kaita

 2011–2016 m. įvyko didžiulis
pokytis – ir grožinių, ir
informacinių tekstų skaitymo
rezultatai smarkiai pagerėjo.

 Per 15 metų (2001–2016 m.)
informacinių tekstų skaitymo
rezultatai pagerėjo labiau (14
taškų), o grožinių tekstų
rezultatai vėl tapo beveik tokie
patys kaip 2001-aisiais.
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Rezultatų kaita pagal teksto suvokimo procesus

 Lietuvos ketvirtokų teksto
suvokimo procesų rezultatai 2011–
2016 m. smarkiai pagerėjo:
• informacijos radimo ir
tiesioginių išvadų darymo –
21 tašku;
• interpretavimo, integravimo
ir įvertinimo – 22 taškais.
 Per 15 metų (2001–2016 m.)
rezultatai akivaizdžiai pagerėjo
abiejose teksto suvokimo procesų
grupėse.

PIRLS 2016
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Skaitymo rezultatų kaita pagal mokinių lytį
 Lietuvos mergaičių ir
berniukų skaitymo
rezultatai 2016 metais
smarkiai pagerėjo ir tapo
aukščiausi per visą 15
metų laikotarpį.

P.S. Lyginami tik lietuvių kalba
besimokančiųjų rezultatai.

PIRLS 2016
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Rezultatų kaita pagal pasiekimų lygmenis
 2011–2016 m. Lietuvos
rezultatai statistiškai reikšmingai
padidėjo beveik visuose
pasiekimų lygmenyse (nepakito
tik pasiekusiųjų minimalų
lygmenį dalis).
 Per 15 metų (2001–2016 m.)
statistiškai reikšmingai padidėjo
Lietuvos mokinių, pasiekusių
aukštą ir aukščiausią skaitymo
pasiekimų lygmenis, dalis.

PIRLS 2016

10

Namų aplinkos įtaka
mokinių skaitymo gebėjimams
PIRLS REZULTATAI PAGAL MOKYMOSI SKAITYTI KONTEKSTUS

PIRLS 2016
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Rezultatai pagal edukacinius išteklius namuose

Edukaciniai ištekliai:
•
•
•

•
•

knygų skaičius
vaikiškų knygų
skaičius
internetas
asmeninis vaiko
kambarys,
tėvų ar globėjų
išsimokslinimas
tėvų ar globėjų
dirbamas darbas

600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

594

Skirtumas tarp daug ir
mažai išteklių turinčių
mokinių rezultatų – 128
taškai

543

572

Skirtumas tarp daug ir
mažai išteklių turinčių
mokinių rezultatų –
140 taškų

509

466
432

Lietuva
Daug išteklių
PIRLS 2016

PIRLS 2016 vidurkis
Šiek tiek išteklių

Mažai išteklių
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Rezultatai pagal skaitmeninius išteklius namuose
Mokinių dalis (proc.)

Daug išteklių reiškia,
kad vidutiniškai vaikas
namuose turi
kompiuterį/ planšetinį
kompiuterį, interneto
ryšį, o jo tėvai yra
nurodę, kad namuose
turi ne mažiau kaip 7
skaitmeninius
įrenginius (įskaitant
vaikui priklausančius
įrenginius, skirtus
skaityti knygas)

600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

PIRLS 2016 vidurkis

20

74

Lietuva

19

79

568

0%

547

20%

Daug išteklių

536

40%

60%

Šiek tiek išteklių

5
2

80%

Mažai išteklių

512

414
Lietuva
Daug išteklių

Tarptautiniu mastu
vidutinis skirtumas
tarp daug ir mažai
skaitmeninių išteklių
turinčių mokinių
rezultatų yra 122
taškai.

PIRLS 2016 vidurkis
Šiek tiek išteklių

Mažai išteklių

*Lietuvos mokinių, namuose turinčių mažai skaitmeninių išteklių, dalis labai maža (2 proc.), todėl šių
mokinių skaitymo rezultatai nepateikiami.
PIRLS 2016

100%
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Rezultatai pagal gebėjimą atlikti ankstyvojo kalbinio
raštingumo užduotis
(pradėjus lankyti mokyklą)
Labai gerai geba atlikti
kalbinio raštingumo
užduotis: prieš
pradėdamas lankyti
mokyklą vaikas pažįsta
daugumą raidžių,
skaito kai kuriuos
žodžius, sakinius, skaito
pasakas, rašo raides,
rašo kai kuriuos
žodžius.

600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

591

551
537

512

510
485

Lietuva
Labai gerai
PIRLS 2016

PIRLS 2016 vidurkis
Gana gerai

Nelabai gerai
14

Mokyklos ir klasės aplinkos įtaka
mokinių skaitymo gebėjimams
PIRLS REZULTATAI PAGAL MOKYMOSI SKAITYTI KONTEKSTUS

PIRLS 2016
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Bendrieji rezultatai pagal vietovę, kurioje yra mokykla

 Lietuvos mokyklų rezultatai pagal
vietovę, kurioje yra mokykla,
gana tradiciški:
• aukščiausių rezultatų
pasiekiama Vilniaus ir kitų
didžiųjų miestų mokyklose,
• mokyklų, įsikūrusių mažiau
nei 3 tūkst. gyventojų
turinčiose vietovėse,
rezultatai yra žemiausi.
 Aukščiausių ir žemiausių
vidutinių rezultatų skirtumas –

64 taškai.

PIRLS 2016
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Rezultatai pagal mokyklos dėmesį mokymosi pasiekimams
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

584

direktorių nuomonė
552
522

531

518
494

Lietuva
Labai daug dėmesio
Vidutiniškai dėmesio

600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

574

mokytojų nuomonė
552
524

497

Lietuva
Labai daug dėmesio
Vidutiniškai dėmesio

PIRLS 2016 vidurkis
Daug dėmesio

PIRLS 2016

522 518

PIRLS 2016 vidurkis
Daug dėmesio
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Rezultatai pagal mokinių priklausymo mokyklai
jausmo stiprumą (mokinių nuomonė)
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

554

•
•
•
•
•
•
•

542

Man patinka būti mokykloje
Mokykloje jaučiuosi saugiai
Jaučiu, jog pritampu šioje mokykloje
Man patinka mokykloje susitikti su savo klasės draugais
Mokytojai mano mokykloje su manimi elgiasi teisingai
Aš didžiuojuosi, kad lankau šią mokyklą
Mokykloje daug ko išmokstu

532
518

505

495

Lietuva
PIRLS 2016 vidurkis
Labai stiprus priklausymo mokyklai jausmas
Stiprus priklausymo mokyklai jausmas
Nelabai stiprus priklausymo mokyklai jausmas
PIRLS 2016
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Rezultatai pagal mokinių patiriamas patyčias
(mokinių nuomonė)

600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

Iš manęs šaipėsi ar mane pravardžiavo
Manęs nepriėmė į žaidimą ar kitą vietą
Skleidė melagingas istorijas apie mane
Pavogė kokį nors mano daiktą
Mane užgavo ar sužeidė (pvz., pastūmė, sudavė)
Mane privertė daryti tai, ko aš nenorėjau
Pasidalino mane gėdinančia informacija
Grasino man

560
537
521

519

507
482

Lietuva
Beveik niekada

PIRLS 2016 vidurkis
Maždaug kas mėnesį

PIRLS 2016

Maždaug kas savaitę
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Rezultatai pagal mokinių susidomėjimo skaitymo
pamokomis lygį (mokinių nuomonė)
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

554

544
516

503

490

Lietuva
Labai susidomėję

506

PIRLS 2016 vidurkis
Susidomėję

PIRLS 2016

Nelabai susidomėję
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Rezultatai pagal mokinių pasitikėjimą savo skaitymo
gebėjimais (mokinių nuomonė)
600

580
560
540

578

Skirtumas tarp
aukščiausio ir
žemiausio rezultato

538

– 82 taškai

520

545

– 90 taškų

503

496

500

Skirtumas tarp
aukščiausio ir
žemiausio rezultato

480

455

460
440
420
400
Lietuva

Labai pasitikintys

PIRLS 2016 vidurkis

Pasitikintys
PIRLS 2016

Nepasitikintys
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Ką rodo tekstų skaitymo rezultatai
TEKSTŲ IR UŽDUOČIŲ KLAUSIMŲ PAVYZDŽIAI

Grožinio teksto „Milda ir rudoji višta“ klausimų statistika
MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ NUOMONĖ
APIE TEKSTĄ

TEKSTO KLAUSIMŲ SUNKUMAS PAGAL
MOKINIŲ LYTĮ

Sunkiausiai sekėsi
atsakyti į šiuos
klausimus:
•

Kodėl rudoji višta
gudrauja prieš Mildą?

•

Tėtis pasakė, kad
antroji pagal svarbą
višta tiesiog užimtų
rudosios vištos vietą.
Ką jis turėjo galvoje?

•

Apie tai, kokia yra
Milda sužinojai iš to,
ką ji padarė. Parašyk,
kokia yra Milda, ir
remdamasis
pasakojimu pateik du
tai parodančius
pavyzdžius.

Teksto „Visą gyvenimą trunkanti žaliosios vėžlės
kelionė“ klausimų statistika
MERGAIČIŲ IR BERNIUKŲ NUOMONĖ
APIE TEKSTĄ

TEKSTO KLAUSIMŲ SUNKUMAS PAGAL
MOKINIŲ LYTĮ

Sunkiausiai
sekėsi atsakyti
į šiuos
klausimus:
• Kodėl vėžlio
kūno riebalai
įgauna žalią
spalvą?
• Kaip autorius
parodo, kad
žalieji vėžliai
yra ypatingi?

Informacinių tekstų klausimų sunkumas.
Skirtumai pagal mokinių lytį.
Lyginant grožinio ir informacinio tekstų rezultatus pagal
mokinių lytį, nustatyta, kad berniukai ženkliai geriau nei
mergaitės atsakė tik į šį klausimą:
Kaip autorius parodo, kad žalieji vėžliai yra ypatingi?

Kokios tarptautinio tyrimo IEA PIRLS naujovės
nuo 2016 metų?
INTERAKTYVAUS ELEKTRONINIO TEKSTO SKAITYMAS

Interaktyvūs pavyzdžiai internete
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/epirls/take-the-epirls-assessment/
https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/index.html#modalTasks

Kaip atrodo interaktyvus tekstas ir testas?

Kaip atrodo interaktyvus tekstas ir testas?

Kaip atrodo interaktyvus tekstas ir testas?

2016 metų tyrimo įžvalgos ir rekomendacijos
ŠVIETIMO POLITIKAMS IR PROFESIONALAMS

PIRLS 2016
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PIRLS 2016

 Siekti, kad visų pradinę mokyklą baigiančių mokinių skaitymo

technikos įgūdžiai būtų geri ar labai geri.
 Ugdymo procese daugiau dėmesio skirti mokinių, galinčių pasiekti

aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir skaitymo
gebėjimams ugdyti.
 Ugdymo procese rasti dermę:
 tarp mokymosi kaip žaidimo ir mokymosi kaip pareigos,
 tarp skaitymo savo malonumui ir skaitymo siekiant ko nors išmokti.

 Skatinti mokinių susidomėjimą skaitymu ir stiprinti pasitikėjimo savo

gebėjimais, taip pat ir kalbiniais, jausmą.

34

PIRLS 2016

 Tobulinti berniukų skaitymo gebėjimus:
 aktualizuoti berniukus labiau dominantį ugdymo turinį,

 panaudoti kuo daugiau įvairesnių grožinių ir negrožinių tekstų,
 ugdyti internetinėje aplinkoje skaitomų tekstų suvokimo gebėjimus ir

strategijas,
 skirti daugiau dėmesio grožinių ir informacinių tekstų skaitymui ir

išsamiam nagrinėjimui, ugdant teksto suvokimo gebėjimus, siejamus ir
su informacijos radimo ir tiesioginių išvadų darymo, ir su
interpretavimo, integravimo ir įvertinimo gebėjimais.
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 Efektyviai panaudoti mokymui skirtą laiką.
 Padėti mokiniams adekvačiai vertinti savo gebėjimus.

 Mokymosi pasiekimų vertinimą nukreipti ne į asmenybės, o į atliktų

darbų vertinimą, laiku suteikiant grįžtamąjį ryšį apie daromą
pažangą, parodant tobulėjimo galimybes, reikiamą pagalbą ir
skatinant pozityvų požiūrį į skaitymą, kaip pagrindą tolesniam visų
kitų dalykų mokymuisi.

 Daugiau dėmesio skirti ankstyvosios diagnostikos ir žemų

pasiekimų prevencijos priemonėms.

 Sustiprinti mokyklų kompensuojamąją funkciją, vadovautis

pažangiomis augimo mąstysenos (angl. growth mindset) ir įtraukiojo
ugdymo idėjomis.

 Mažinti dalies mokinių patiriamą atskirtį.
 Užtikrinti lygias mokymosi galimybes mieste ir kaime.
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 Koreguoti ugdymo turinį skiriant daugiau dėmesio ne tik

spausdintiniams, bet ir elektroniniams tekstams, jų naudojimui,
suvokimo procesams ir strategijoms.

 Kurti naujas, mokiniams patrauklias kompiuterines skaitymo

programas, skirtas ugdyti internetinėje aplinkoje pateiktų tekstų
skaitymo gebėjimus ir strategijas:
 naudoti vaikams skirtus elektroninius žodynus (taip pat ir

aiškinamuosius, skirtus gimtosios kalbos žodynui turtinti),

 rengti įvairias kompiuterines skaitymo gebėjimų vertinimo ir

įsivertinimo priemones, kurios užtikrintų greitą grįžtamąjį ryšį,

 atnaujinti ir kompiuterizuoti ugdymo aplinką.

 Mokyklų (klasių) bibliotekas aprūpinti naujomis knygomis, taip pat ir

elektroninėmis, žurnalais ir kt. leidiniais.

 Aprūpinti pradines klases kompiuterine technika ir interneto ryšiu.

37

PIRLS 2016

 Skatinti mokytojus mokymo skaityti procese dažniau naudoti

kompiuterius ar planšetinius kompiuterius.
 Padėti mokytojams pasirengti laisvai ir komfortiškai naudotis
informacinėmis komunikacinėmis technologijomis klasėje. Skirti
daugiau dėmesio mokytojų rengimui ir nuolatiniam tobulinimui(si),
vyresnės kartos pedagogų žinių atnaujinimui.
 Skatinti pozityvią mokyklos kultūrą, mokytojų bendradarbiavimą ir
direktorių lyderystę.
 Formuoti mokinių priklausymo mokyklai ir jos bendruomenei
jausmą, užkirsti kelią patyčioms, priekabiavimui ir bet kokiam
netinkamam mokinių elgesiui mokykloje (SIC! Geras mokyklos
klimatas, mokinių ir mokytojų savivertė, savijauta ir saugumo
jausmas mokykloje sukuria stabilią mokymo(si) aplinką ir turi
teigiamos įtakos mokinių mokymosi pasiekimams).
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 Pagal socialinį, ekonominį ir kultūrinį išsivystymą labiausiai

atsiliekančiuose šalies regionuose ar mokyklose:
 inicijuoti tikslinius projektus pradinių klasių mokinių skaitymo

gebėjimams tobulinti, įtraukiant mokyklų bendruomenes, tėvus ir
visuomenę,
 mokiniams užtikrinti švietimo pagalbos specialistų paslaugas.

 Užtikrinti paramą mokykloms, kurioms tenka didesnė atsakomybė

kompensuojant vaikų patiriamus nepriteklius.
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 Skleisti informaciją, kad tėvai nuo mažų dienų skirtų pakankamą dėmesį savo

vaikų kalbinių gebėjimų ugdymui:
 skaitytų vaikams, skatintų domėjimąsi raidėmis, taip pat įvairiomis su
skaitymu ir rašymu susijusiomis veiklomis,
 kuo dažniau išreikštų teigiamą nuomonę apie skaitymą ir literatūrą,
 skatintų vaikų atkaklumą ir siekį tobulėti,
 motyvuotų vaikus rodydami pavyzdį, t. y. tiesiog skaitydami namuose savo
malonumui, skaitymą pateikdami kaip vertybę ir prasmingą laiko praleidimo
būdą, ir įvairiomis progomis dovanodami vaikams knygas.
 Informuoti tėvus ir švietimo bendruomenę apie stiprų skaitymo rezultatų ir
namų aplinkos bei edukacinių išteklių tiesioginį ryšį. Padėti tėvams ir
visuomenei suprasti, kad
 vaikiškų (ir ne tik) knygų kiekis,
 internetas, kompiuteris,
 asmeninis kambarys,
 tėvų išsimokslinimas,
 pomėgis skaityti,
 vaikų ankstyvojo skaitymo veiklos ir sąlygos,
 vaikų maitinimasis, nuovargis, miego trūkumas,
 pamokų praleidinėjimas
daro didelę įtaką mokinių pasiekimams.
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