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Tarptautiniai skaitymo gebėjimų tyrimai

EBPO PISA - Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas



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 juos pasitelkti siekiant savo tikslų, gilinti

savo žinias, plėtoti potencialą ir dalyvauti visuomenės

gyvenime.



Tarptautinio tyrimo EBPO PISA naujovės nuo 
2015 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%



Skaitymo gebėjimai
Skaitymo gebėjimai apima platų pažintinių ir lingvistinių kompetencijų spektrą – nuo 
elementaraus iššifravimo, žodžių, gramatikos, lingvistinės teksto struktūros ir bruožų išmanymo 
iki žinių apie pasaulį. 

Šie gebėjimai taip pat apima ir kitas pažintines kompetencijas, t. y. gebėjimą naudotis įvairiomis 
atitinkamomis strategijomis, skaitant tekstą, ir šių strategijų išmanymą. Šios kompetencijos 
pasireiškia tada, kai skaitytojas stengiasi skaityti tikslingai. 

Terminas „gebėjimai“ paprastai reiškia asmens turimas žinias apie dalyką ar sritį, nors jis 
labiausiai susijęs su asmens gebėjimu mokytis, naudoti ir perteikti rašytinę ar spausdintinę 
informaciją. 

Sąvoka „skaitymo gebėjimai“ siekia atspindėti aktyvų, tikslingą ir funkcionalų skaitymo 
pritaikymą įvairiose situacijose ir įvairiems tikslams.



Gebėjimas suprasti, naudoti, vertinti, 
apmąstyti
Suprasti – tekste esančią informaciją apibendrinti ir integruoti į jau turimas žinias, t.y. iššifruoti 
tekstą, remiantis turimomis žiniomis apie simbolius (pvz., raides), o tam, kad sukurtų prasmę, –
naudoti turimas savo žodyno žinias. 

Naudoti – reiškia suvokimo taikymą ir veikimą – kažko darymą su perskaityta medžiaga. 

Vertinti – pasverti tekste esančių argumentų teisingumą, autoriaus požiūrį ir teksto atitikimą 
skaitytojo išsikeltiems tikslams.

Apmąstyti – tekste esančią informaciją peržiūrėti ir susieti su išorine informacija, nuolat 
peržiūrėti ir tikslinti savo teksto suvokimą, apsvarstyti autoriaus teiginius ir identifikuoti jo 
požiūrį. Apmąstant gali prireikti apgalvoti teksto turinį, pritaikyti jau turėtas žinias ar supratimą, 
pagalvoti apie teksto struktūrą ar formą. Apmąstymai gali pakeisti skaitytojo pasaulio suvokimą.



Skaitymo gebėjimų veiksniai

Skaitytojai naudoja įvairius skaitymo gebėjimų procesus tam, kad surastų, atrinktų informaciją, 
sukonstruotų tekstų prasmę ir atliktų užduotis.



Tekstai
Tekstai - apima  visus grafine forma naudojamus stilius: rašytus ranka, spausdintus ar matomus 
ekrane. 

Į šį apibrėžimą neįtraukiami fonetiniai kalbos artefaktai, tokie kaip balso įrašai, filmas, televizija, 
animaciniai vaizdai ir paveikslėliai be žodžių. 

Tekstai apima vaizdinę informaciją, tokią kaip diagramos, paveikslėliai, žemėlapiai, lentelės, 
grafikai ir komiksai, kuriuose naudojama rašytinė kalba (pvz., antraštės). Šie vaizdiniai tekstai 
pateikiami kaip savarankiški tekstai arba įterpiami į didesnius tekstus.



Scenarijai 
•PISA 2018 į tyrimą įtraukė scenarijus – mokiniams suformuojamas tikslas skaityti tematiškai susietų 

tekstų rinkinį tam, kad šalia tradicinių, atskirų skaitymo užduočių, jie galėtų atlikti aukštesnio lygmens 

užduotį (pvz., atsakyti į integruotą klausimą ar remiantis tekstų rinkiniu, parašyti rekomendaciją).

•Naudodamasis tekstų rinkiniu mokinys ieško informacijos, įvertina šaltinius, supranta ir (ar) sujungia 

tekstus. 

•Rinkinius gali sudaryti labai skirtingi tekstai – literatūros, vadovėlių, el. laiškų, interneto svetainių, 

politikos dokumentų, pirminių istorijos dokumentų ir panašūs tekstai. 

•Kiekvienas scenarijus pagrįstas viena arba keliomis užduotimis. 



Užduotys
• Kiekvienoje užduotyje mokiniams gali būti užduoti klausimai apie pateiktus tekstus, 

pradedant tradicinėmis užduotimis (surasti informaciją, suformuluoti išvadą) pereinant prie 
sudėtingesnių užduočių, tokių kaip kelių tekstų sintezė, apibendrinimas, paieškos rezultatų 
vertinimas, prašymas remtis informacija, esančia keliuose tekstuose. 

• Kiekviena užduotis yra skirta įvertinti vieną ar kelis teoriniame modelyje apibrėžtus procesus.

• Scenarijuje suformuotos užduotys išdėstytos nuo lengviausios iki sudėtingiausios, siekiant 
išmatuoti mokinių gebėjimus. 

• Pavyzdžiui, pirmoje užduotyje, remiantis paieškos rezultatais, prašoma rasti tam tikrą 
dokumentą. Antroje užduotyje mokinys turi atsakyti į klausimą, remdamasis tekste esančia 
konkrečia informacija. Galiausiai, atliekant trečią užduotį, mokiniui gali tekti išsiaiškinti, ar 
teksto autoriaus nuomonė pirmame tekste sutampa su nuomone antrame tekste.



Vientisi tekstai ir keli tekstai
Užduoties sudėtingumas, priklausantis nuo užduoties ir teksto šaltinių dimensijų



Vientisi tekstai ir keli tekstai
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Vientisi tekstai ir keli tekstai

Užduoties sudėtingumas, priklausantis nuo užduoties ir teksto šaltinių dimensijų



Teorinis tyrimo PISA 2018 skaitymo 
procesų modelis



Skaitymo gebėjimų 
pasiekimų lygmenys



Lietuvos vaikinų ir merginų pasiskirstymas pagal 
skaitymo gebėjimų pasiekimų lygmenis (proc.)



Lietuvos mokinių skaitymo gebėjimų pasiekimų lygmenys pagal 
kognityvinius procesus ir pagal teksto struktūrą (PISA 2018)



Skaitymo gebėjimų rezultatai (PISA 2018)
Lietuvos mokiniai skaitymo gebėjimų srityje surinko vidutiniškai 476 taškus. Šie pasiekimai yra 
arti EBPO vidurkio (487 taškai), tačiau jo nesiekia. 

Lietuvos merginų skaitymo gebėjimų rezultatas 496 taškai, vaikinų - 457.



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)

Scenarijus

7 klausimai:
1. Pateikti pažodinę reikšmę
2. Integruoti ir formuluoti išvadas
3. Apibūdinti turinį ir formą
4. Pateikti pažodinę reikšmę
5. Integruoti ir formuluoti išvadas
6. Įvertinti kokybę ir patikimumą
7. Integruoti ir formuluoti išvadas, siejant keletą šaltinių



FORUMAS



TINKLARAŠTIS

7 klausimai:
1. Rasti informaciją tekste ir ją 

pateikti
2. Pateikti pažodinę reikšmę
3. Apibūdinti turinį ir formą
4. Pateikti pažodinę reikšmę
5. Suvokti ir išspręsti prieštaravimą
6. Integruoti ir formuluoti išvadas, 

siejant keletą šaltinių
7. Suvokti ir išspręsti prieštaravimą









KARVĖS PIENAS

Įvadinė situacija

7 klausimai:
1. Pateikti pažodinę reikšmę
2. Apibūdinti turinį ir formą
3. Apibūdinti turinį ir formą
4. Pateikti pažodinę reikšmę
5. Integruoti ir formuluoti išvadas, 

siejant keletą šaltinių
6. Suvokti ir išspręsti prieštaravimą
7. Suvokti ir išspręsti prieštaravimą







https://www.oecd.org/education/21st-century-readers-a83d84cb-en.htm
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Informacijos ir duomenų šaltiniai
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Andreas Schleicher
Director for the Directorate of Education and Skills (OECD)



2. Lietuva - 476

Paveikslėlyje parodytas sistemos 
lygmens santykis tarp 
apskaičiuotos klausimo, kuriame 
pagrindinis dėmesys skiriamas 
gebėjimui atskirti faktus nuo 
nuomonės, teisingų atsakymų 
dalies (procentais) ir bendro 
skaitymo pasiekimų vidurkio 
(taškais). Nustatyta, kad šis 
(trečias) teksto Rapa Nui
klausimas stipriai koreliuoja su 
bendruoju skaitymo pasiekimų 
vidurkiu (R2=0,63), tačiau šis 
santykis labai skiriasi tarp šalių.

Svarbi tyrimo išvada: Mokymasis 
atskirti faktus nuo nuomonės 
mokykloje padeda gerinti PISA 
skaitymo rezultatus. 

(angl. Learning how to distinguish 
facts from opinions in school 
likely helps improve PISA reading 
scores.)

Duomenų šaltinis internete: a83d84cb-en.pdf (oecd-ilibrary.org)

Skaitymo testo klausimas, skirtas įvertinti, kaip mokiniai geba atskirti faktus nuo nuomonės, ir skaitymo pasiekimai 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a83d84cb-en.pdf?expires=1674648117&id=id&accname=guest&checksum=F5B172CD8BBFDB6C4BD9ED7AAE91E5DA


Naršymo indikatoriai:

• Aplankytų tinklalapių 
skaičius

• Naršymo elgsena ir 
strategijos

• Interneto nuorodų 
(hipersaito) aktyvinimas

• Pradiniame puslapyje 
praleisto laiko mediana

• Pradiniame puslapyje 
praleisto laiko dalis

• Efektyvaus perėjimo iš 
puslapio į puslapį santykis 
(>3 sek.)

• Laikas, praleistas instrukcijų 
puslapyje

Naršymo informacija



Andreas Schleicher
Director for the Directorate of Education and Skills (OECD)
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