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Tarptautiniai skaitymo gebėjimų tyrimai

IEA PIRLS – Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas, 4 klasė

EBPO PISA - Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas



Kas yra IEA 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.



Kas yra EBPO PISA?

PISA (Programme for International Student Assessment) − tai tarptautinis penkiolikmečių 
tyrimas, skirtas įvertinti mokinių žinias ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai dalyvauti 
visuomenės gyvenime, tai  pritaikyti nepažįstamose situacijose  mokykloje ir už jos ribų. 

Tiriami 15 metų moksleivių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų pasiekimai ir 

juos įtakojantys veiksniai.

Tyrimo ciklas vyksta 3 metus. Kiekvieno ciklo metu dėmesys skiriamas vienai iš šių 
sričių, o kitos dvi atlieka palydinčio tyrimo vaidmenį.

PISA 2000* pagrindinė sritis buvo skaitymo gebėjimai, PISA 2003* – matematinis raštingumas, 
PISA 2006 – gamtamokslinis raštingumas, PISA 2009 - skaitymo gebėjimai, PISA 2012 –
matematinis  raštingumas, PISA 2015 - gamtamokslinis raštingumas, PISA 2018 – skaitymo 
gebėjimai.
*Lietuva nedalyvavo
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Skaitymo gebėjimų apibrėžtis (EBPO PISA)

Skaitymas – tai gebėjimas suprasti, naudoti, vertinti,

apmąstyti tekstus ir į juos įsitraukti siekiant savo tikslų,

plėtoti savo žinias ir potencialą ir dalyvauti visuomenės

gyvenime.



Kokios tarptautinių tyrimų naujovės nuo 2015 
(EBPO PISA)  ir 2016  (IEA PIRLS) metų?
• PASIEKIMŲ VERTINIMAS ELEKTRONINĖJE APLINKOJE

• INTERAKTYVAUS ELEKTRONINIO TEKSTO SKAITYMAS INTERNETINĖJE 
APLINKOJE



TYRIMO EBPO PISA SKAITYMO GEBĖJIMŲ 
TEORINIO MODELIO STRUKTŪRA

Vientisas tekstas 65% Mišrus (įvairialypis) 
tekstas 35%

Rasti informaciją 25% Peržvelgti ir rasti 15% Ieškoti ir rasti atitinkamą 
tekstą 10%

Suprasti 45% Pateikti pažodinę reikšmę 
15% Apibendrinti ir 
suformuluoti išvadas 15%

Apibendrinti ir 
suformuluoti išvadas 15%

Vertinti ir apmąstyti 30% Įvertinti kokybę ir 
patikimumą ir Apmąstyti 
turinį ir formą 20%

Suvokti prieštaringą 
informaciją ir atsirinkti 
tinkamą 10%



Interaktyvūs tyrimo EBPO PISA pavyzdžiai internete

https://www.oecd.org/pisa/test/

https://www.oecd.org/pisa/test/other-languages/pisa2018testquestions-otherlanguages.htm

Informaciniai tekstai:

• Forumas apie vištas (Internetinis Forumas)
• Rapa Nui (Tinklaraštis)
• Karvės pienas (Straipsniai internete)

https://www.oecd.org/pisa/test/
https://www.oecd.org/pisa/test/other-languages/pisa2018testquestions-otherlanguages.htm


Forumas apie vištas (Internetinis Forumas)



FORUMAS



TINKLARAŠTIS









Įvadinė situacija







https://www.oecd.org/education/21st-century-readers-a83d84cb-en.htm
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Developing literacy skills in a digital world: New findings from PISA
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Interaktyvūs tyrimo IEA PIRLS pavyzdžiai internete

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/epirls/take-the-epirls-assessment/

https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/index.html#modalTasks

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


Skaitymo tikslų ir teksto suvokimo procesų 
procentinė dalis tyrimo IEA PIRLS testuose
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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 %



1. Sutelkti dėmesį ir rasti aiškiai pateiktą 
informaciją

Klausimuose gali būti prašoma:

 atpažinti informaciją, atitinkančią konkretų skaitymo tikslą;

 ieškoti specifinių minčių;

 ieškoti žodžių ar frazių apibrėžimų;

 nustatyti pasakojimo aplinkybes (pvz., vietą ir laiką);

 rasti pagrindinį sakinį arba pagrindinę mintį, aiškiai pateiktą 
tekste.
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2. Daryti tiesiogines išvadas

Klausimuose gali būti prašoma:
 padaryti išvadą, kad vienas įvykis sukėlė kitą įvykį;

 padaryti išvadą, kokia yra vienas po kito pateiktų argumentų 
pagrindinė mintis;

 identifikuoti tekste pateiktus apibendrinimus;

 apibūdinti ryšį dviejų veikėjų ryšį.
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3. Interpretuoti ir integruoti idėjas bei 
informaciją

Klausimuose gali būti prašoma:
 įžvelgti pagrindinę teksto mintį ar temą;

 apsvarstyti, kokie galėtų būti alternatyvūs veikėjų veiksmai;

 palyginti ir priešpastatyti tekste pateiktą informaciją;

 apibūdinti pasakojimo nuotaiką ar toną;

 paaiškinti, kaip tekste pateikta informacija pritaikoma 
realiame pasaulyje.
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4. Ištirti ir įvertinti turinį, kalbą bei 
teksto elementus

Klausimuose gali būti prašoma:
 įvertinti tekste pateiktos informacijos išsamumą ar aiškumą;

 įvertinti, ar tekste aprašyti įvykiai galėtų realiai įvykti;

 įvertinti tikimybę, kad autoriaus argumentas galėtų pakeisti 
skaitytojų nuomonę ar veiksmus;

 įvertinti, kaip tiksliai teksto antraštė atspindi pagrindinę teksto 
temą;

 apibūdinti kalbos ypatybių (pvz., metaforų ar tono) poveikį;

 įvardyti autoriaus požiūrį pagrindine teksto tema.
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PIRLS 2016 skaitymo pasiekimų lygmenys 
Minimalus lygmuo (400 – 475 taškai) 

Skaitydamas paprastesnius informacinius tekstus, mokinys geba:

Rasti ir atkurti tekste ar kitu formatu (pvz., grafike, diagramoje) 
aiškiai pateiktą informaciją.

Bandyti daryti tiesiogines išvadas apie paaiškinimus, veiksmus ir 
aprašymus.
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PIRLS 2016 skaitymo pasiekimų lygmenys 
Vidutinis lygmuo (2) (475 – 550 taškų) 

Skaitydamas ir paprastesnius, ir gana sudėtingus 
informacinius tekstus, mokinys geba:

Rasti ir atkurti du ar tris informacijos vienetus, pateiktus tekste.

Daryti tiesiogines išvadas siekdamas pateikti faktinius 
paaiškinimus.

Bandyti interpretuoti ir integruoti informaciją, nustatant įvykių 
eiliškumą.
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Tarptautiniai skaitymo pasiekimų lygmenys. Aukštas 
lygmuo (2) (550 – 625 taškai)

Skaitydamas gana sudėtingus informacinius tekstus, 
mokinys geba:

Rasti ir atskirti atitinkamą informaciją sudėtingame tekste ar 
sudėtingoje lentelėje.

Daryti išvadas apie loginius ryšius siekdamas pateikti paaiškinimus 
arba priežastis.

Integruoti tekstinę ir vaizdinę informaciją siekdamas interpretuoti ryšį 
tarp idėjų.

Įvertinti ir apibendrinti teksto turinį ir detales.
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Tarptautiniai skaitymo pasiekimų lygmenys. 
Aukščiausias lygmuo (daugiau nei 625 taškai)

Skaitydamas gana sudėtingus informacinius tekstus, mokinys geba:

Atskirti ir interpretuoti sudėtingą informaciją iš skirtingų teksto dalių ir tai pagrįsti 
remdamasis visu tekstu.

Integruoti viso teksto informaciją siekdamas paaiškinti veiksmų ryšius ir seką.

Bandyti įvertinti vaizdines ir tekstines detales apsvarstydamas autoriaus požiūrį.
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Kaip atrodo interaktyvus tekstas ir testas?
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