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ÐVIETIMO

PROBLEMOS ANALIZË

Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo
ministerija

Pagrindiniai klausimai:

Kà matuoja PISA tyrimas?

Kaip sudarytas PISA tyrimas?

PENKIOLIKMEÈIØ RAÐTINGUMAS:
LIETUVA PASAULYJE
2007 m. gruodþio 4 dienà buvo paskelbti tarptautinio penkiolikmeèiø mokiniø skaitymo gebëjimø ir matematikos bei gamtos mokslø pasiekimø tyrimo PISA (angl.
Programme for International Student Assessment) rezultatai. Tyrimà organizavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development). Tyrime dalyvavo 57 ðalys: 30 ðaliø, priklausanèiø EBPO organizacijai, ir 27 ðalys partnerës (ið jø ir Lietuva). Ið visø ðaliø buvo
atrinkta apie 400 tûkstanèiø mokiniø, reprezentuojanèiø 20 mln. penkiolikmeèiø.

Kokie yra Lietuvos mokiniø
mokymosi pasiekimai
lyginant su kitomis ðalimis?

Kokia yra PISA tyrimo nauda
ðvietimo sistemai?

EBPO ðalys

Ðalys partnerës

Lietuva ðiame tarptautiniame ðvietimo tyrime dalyvavo pirmà kartà. Tyrime dalyvavo apie 5 000 7–10 klasiø mokiniø ið 197 lietuviðkø, lenkiðkø ir rusiðkø bendrojo
lavinimo ir profesiniø mokyklø, taip pat tø mokyklø direktoriai.
Pagrindiniai PISA tyrimo rezultatai:
1. Lietuvos penkiolikmeèiø skaitymo ir matematinio bei gamtamokslinio raðtingumo rezultatai yra ðiek tiek þemesni uþ tarptautiná vidurká.
2. Lietuvoje maþiau nei vidutiniðkai kitose ðalyse penkiolikmeèiø pasiekia aukðèiausià rezultatø lygmená.
3. Lietuvoje merginos geriau nei vaikinai iðmano gamtos mokslus, jø skaitymo
gebëjimai yra aukðtesni. Merginø ir vaikinø pasiekimai matematinio raðtingumo srityje beveik nesiskiria.
4. Lietuvoje aukðèiausius rezultatus pasiekia gimnazijø, þemiausius – profesiniø mokyklø mokiniai, taip pat aukðèiausius rezultatus pasiekia didmiesèiø,
þemiausius – kaimo mokyklø mokiniai.
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PISA TYRIMØ OBJEKTAS IR TIKSLAS
PISA tyrimu vertinami mokiniø skaitymo gebëjimai, matematinis ir gamtamokslinis raðtingumas, ið dalies – ir kompiuterinis raðtingumas, taip pat analizuojami mokyklos ir namø aplinkos veiksniai, turintys átakos mokiniø pasiekimams.
EBPO nuo 2000 metø organizuoja PISA tyrimus, kurie atliekami kas treji metai. Kiekvienàkart daugiausiai dëmesio skiriama kurios nors vienos dalykinës srities (2000 metais – skaitymo, 2003 metais – matematikos) pasiekimams tirti. 2006
metais pirmiausia buvo tiriamas gamtamokslinis raðtingumas,
t. y. fizikos, biologijos, chemijos, fizinës geografijos, astro-

nomijos pasiekimai, taèiau ið dalies buvo tiriami ir skaitymo
gebëjimai bei matematinis raðtingumas.
PISA tyrimu vertinamos ne tik mokiniø þinios, bet ir màstymo
gebëjimai, supratimas, praktinio þiniø taikymo gebëjimai. Tyrimu siekiama iðsiaiðkinti, kaip mokinys pritaiko savo þinias
ir gebëjimus kasdieniame gyvenime, kokias þinias ir ágûdþius mokiniams teikia skirtingos ðvietimo sistemos, ar ágyti
gebëjimai leis jaunam þmogui sëkmingai konkuruoti darbo rinkoje, greitai prisitaikyti besikeièianèioje visuomenëje.

PISA TYRIMO STRUKTÛRA
PISA tyrimo medþiagà sudaro trylikos rûðiø testo sàsiuviniø ir
mokinio bei mokyklos direktoriaus klausimynai apie mokiná
ir jo mokymo(si) aplinkà. Kiekvienas mokinys pildo vienà testo
sàsiuviná ir klausimynà, kuriame pateikia duomenis apie save, klasës ir namø edukacinæ bei mokymosi aplinkà, moky-

mosi bûdus, poþiûrá á mokymàsi ir kt. Surinkta informacija
padeda iðsiaiðkinti ryðá tarp mokiniø rezultatø ir socialinës-ekonominës padëties, kultûrinës aplinkos namuose,
mokyklos ir klasës klimato, iðtekliø, mokymo metodø ir
kitø veiksniø.

PASIEKIMØ VERTINIMAS PISA TYRIMU
Mokiniø pasiekimai ávertinami skalëmis, kuriø vidurkis apie
500 taðkø. Skaitymo, matematinio raðtingumo ir gamtamokslinio raðtingumo pasiekimams skirtos atskiros skalës. Ávertinant tyrimo rezultatus skaièiuojamas tarptautinis rezultatø vi-

durkis ir kiekvienos ðalies mokiniø rezultatø vidurkiai. Tarptautinis vidurkis skaièiuojamas tik ið EBPO ðaliø mokiniø
rezultatø, neáskaièiuojant ðaliø partneriø (taip pat ir Lietuvos) mokiniø rezultatø.

RAÐTINGUMO SÀVOKOS APIBRËÞIMAS IR SVARBA
Kaip ðiame tyrime suprantama sàvoka raðtingumas? Tyrimo
medþiaga sudaryta taip, kad mokiniai turi pritaikyti savo
þinias spræsdami gyvenimiðkas problemas. Siekiama iðsiaiðkinti, ar mokiniai, susidûræ su sunkumais, sugeba analizuoti, daryti iðvadas, veiksmingai perteikti savo mintis, argumentus ir iðvadas. Terminas raðtingumas ir iðreiðkia ðiuos bendresnio pobûdþio skaitymo, matematikos ir gamtos mokslø
gebëjimus, gebëjimà mokytis visà gyvenimà, o ne tik faktiniø

ðiø srièiø þiniø turëjimà. Kadangi matematikos, gamtos mokslø
ir technologijø vaidmuo ðiuolaikiniame gyvenime yra labai
svarbus, mokiniams tiesiog bûtina bûti raðtingiems ðiose srityse. Tyrime dëmesys kreipiamas á suaugusiøjø gyvenime reikalingus ágûdþius, taigi mokykliniø mokomøjø dalykø ribos
perþengiamos. Taip pat tyrimu siekiama ávertinti mokiniø gebëjimà mokytis, spræsti problemas, naudotis informacinëmis
technologijomis.

GALIMA PISA REZULTATØ ÁTAKA ÐVIETIMO POLITIKAI
PISA tyrimais vertinamas ne tiek mokymo programø veiksmingumas, kiek mokiniø pasirengimas suaugusiøjø gyvenimui ir gebëjimas nuolat mokytis. Daugybe procedûrø siekiama uþtikrinti, kad tyrimo medþiaga bûtø patikima, duomenys bûtø renkami standartizuotai ir kad juos bûtø galima palyginti tarptautiniu mastu.
PISA tyrimø metu surinkta informacija leidþia iðsamiai iðanalizuoti, kokià átakà mokiniø ir mokyklø veiklai daro demografiniai, ekonominiai, socialiniai ir edukaciniai veiksniai. Analizuojant tyrimø rezultatus galima rasti bûdø padëti ávairiø grupiø mokiniams geriau mokytis.

Ið PISA rezultatø galima suþinoti, kokiø gyvenimui reikalingø
gebëjimø turi penkiolikmeèiai, baigiantys privalomàjá mokslà ir netrukus aktyviai darysiantys átakà ðalies gyvenimui.
Savo ðalies mokiniø rezultatus lygindami su kitø ðaliø mokiniø
rezultatais, ðvietimo politikos veikëjai gali ávertinti mokyklø ir
mokymo programø veiksmingumà ugdant raðtingus valstybës
pilieèius. Matydami detalius mokiniø rezultatus, ðvietimo politikos veikëjai gali atkreipti dëmesá á stipriàsias ir silpnàsias ðalies
ðvietimo sistemos vietas, ávertinti, kiek ðvietimo sistema yra
tinkama ðiuolaikiniam nuolat besikeièianèiam pasauliui.
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GAMTAMOKSLINIS RAÐTINGUMAS
Visø ðaliø mokiniø gamtos mokslø
rezultatø vidurkiø pasiskirstymas

Terminas gamtamokslinis raðtingumas reiðkia gamtos mokslø (dalykines) þinias ir
þinias apie gamtos mokslus (gamtos tyrimai). Gamtos mokslø þinios reiðkia pagrindiniø
gamtos mokslø srièiø – fizikos, chemijos, biologijos, fizinës geografijos, astronomijos
ir gamtamoksliniais tyrimais pagrástø technologijø – teikiamas þinias apie gamtos
pasaulá. Þinios apie gamtos mokslus reiðkia gamtamoksliniø metodø ir tikslø þinojimà.
Gamtos mokslø uþduotys apima pagrindiniø gamtamoksliniø sàvokø vartojimà
suprantant gamtos pasaulá ir priimant su tuo susijusius sprendimus. Mokiniai taip
pat turi gebëti atpaþinti mokslinius klausimus, pateikti árodymø, moksliniø iðvadø.

Didþioji Britanija
Austrija, Makao (Kinija)

Gamtos mokslø uþduotims PISA 2006 tyrime buvo skirta 54 proc. testo laiko. Tai
buvo pagrindinë tiriama sritis. Tyrime buvo vertinamos ðios gamtamokslinës
kompetencijos: gamtamoksliniø problemø atpaþinimas, mokslinis gamtos
reiðkiniø aiðkinimas ir mokslinis árodymas.
EBPO ðaliø mokiniø gamtos mokslø rezultatø vidurkis yra 500 taðkø, Lietuvos
mokiniø gamtos mokslø vidutinis rezultatas – 488 taðkai. Lietuva ðaliø sàraðe
atsidûrë 32-oje vietoje.

LIETUVA,

Lietuva yra viena ið nedaugelio ðaliø, kurioje yra atskiros privalomos biologijos,
fizikos, geografijos ir chemijos pamokos. Daugelyje Vakarø ðaliø gamtos mokslai
dëstomi kaip bendra disciplina arba integruojami á kitus mokomuosius dalykus.
Mokiniø pasiekimams didelæ átakà turi poþiûris á mokomàjá dalykà. PISA tyrimo
metu iðryðkëjo, kad Lietuvoje mokiniai (ypaè mergaitës) teigiamai vertina
gamtamokslinius dalykus, supranta, koká svarbø vaidmená jie vaidina gyvenime,
nes padeda suprasti aplinkiná pasaulá. Taèiau tik 20 proc. mokiniø ketina ateityje
dirbti darbà, susijusá su gamtos mokslais (EBPO ðalyse vidutiniðkai – 25,1 proc.).
Mokyklos stengiasi populiarinti gamtos mokslus tarp savo auklëtiniø: 99 proc.
apklaustøjø Lietuvos mokyklø direktoriø nurodë, kad jø mokyklose organizuojamos
ekskursijos ir kelionës á su gamtos mokslais susijusias vietas, vyksta gamtos
mokslams skirti renginiai, konkursai. 80 proc. Lietuvos mokyklø veikia gamtos
mokslø bûreliai.
EBPO ðalyse vaikinø gamtos mokslø rezultatai vidutiniðkai 2 taðkais aukðtesni uþ
merginø, o Lietuvoje merginø rezultatai 9 taðkais aukðtesni uþ vaikinø. Þemiau
paveiksle pateikti visø ðaliø vaikinø ir merginø rezultatø skirtumai.
Vaikinø ir merginø gamtos mokslø rezultatø skirtumai
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Lyginant Lietuvos mokiniø gamtos mokslø rezultatus pagal tirtas gamtamokslines kompetencijas matyti, kad geriausiai mokiniams sekasi demonstruoti mokslinio gamtos reiðkiniø aiðkinimo kompetencijà (495 taðkai), o prasèiausiai –
gamtamoksliniø problemø atpaþinimo kompetencijà (476 taðkai).
Lietuvos mokiniø rezultatø palyginimas pagal
kompetencijas

Lietuvos mokiniø rezultatø palyginimas
pagal turinio sritis

Lietuvos mokiniams geriausiai sekësi spræsti gyvøjø sistemø srities uþduotis (503 taðkai). Ðiai srièiai priklauso tokios temos
kaip làstelë, þmogus, populiacijos, ekosistemos, biosfera. Paþymëtina, kad visos ðios temos yra ið biologijos kurso, o ðio
dalyko Lietuvos mokykloje pradedama mokyti anksèiausiai ið visø kitø gamtamoksliniø dalykø.
Þemiausius rezultatus Lietuvos mokiniai demonstravo atlikdami tas uþduotis, kuriose buvo praðoma apibrëþti ryðius, pagrásti,
aiðkinti tam tikrus gamtos tyrimus – ne vien tik parodyti turimas þinias.
PISA tyrime mokiniø gamtos mokslø pasiekimai yra skirstomi á ðeðis lygmenis: 1 lygmuo – 335–409 taðkai, 2 lygmuo –
410–484 taðkai, 3 lygmuo – 485–559 taðkai, 4 lygmuo – 560–633 taðkai, 5 lygmuo – 634–708 taðkai, 6 lygmuo – daugiau nei
709 taðkai.
Lietuvos mokiniø, nepasiekusiø net 1, þemiausio, pasiekimø lygmens, yra maþiau nei vidutiniðkai EBPO ðalyse, bet ir aukðèiausius
pasiekimø lygmenis (4–6) pasiekia maþiau Lietuvos jaunuoliø. Pasiektas pagrindinis (2–3) lygmuo asmená visiðkai ágalina
naudotis naujausiomis technologijomis, taèiau norint ðias technologijas kurti, siûlyti naujus sprendimus, reikia aukðtesnio
lygmens gebëjimø ir supratimo.
Mokiniø gamtos mokslø rezultatø pasiskirstymas pagal lygmenis (proc.)

PENKIOLIKMEÈIØ RAÐTINGUMAS: LIETUVA PASAULYJE

2008 spalis

5

MATEMATINIS RAÐTINGUMAS
Visø ðaliø mokiniø matematikos
rezultatø vidurkiø pasiskirstymas

Olandija

Tiriant matematiná mokiniø raðtingumà pabrëþiamos ne mokyklinës matematikos
þinios, bet gebëjimai, kompetencijos. Matematinis raðtingumas apibrëþiamas kaip
gebëjimas atpaþinti, suprasti matematikà ir taikyti jos þinias, daryti pagrástus
sprendimus apie esamà ir bûsimà matematikos vaidmená asmens privaèiame,
profesiniame gyvenime ir bendraujant su bendraamþiais ir giminaièiais, dalyvauti matematinëje veikloje tais bûdais, kurie atitinka individo, kaip konstruktyviai
veikianèio, suinteresuoto ir sàmoningo pilieèio, gyvenimo poreikius.
Atliekant matematikos uþduotis reikalingi ávairûs skirtingo lygio matematiniai gebëjimai: nuo standartiniø matematiniø procedûrø atlikimo iki matematinio màstymo ir
áþvalgø. Reikalingos ir ávairiø matematinio turinio srièiø (kaita ir augimas, erdvë ir
forma, kiekybinis màstymas, atsitiktinumas ir kt.) þinios ir gebëjimai jas taikyti.

Didþioji Britanija, Lenkija

EBPO ðaliø mokiniø matematinio raðtingumo rezultatø vidurkis yra 498 taðkai, Lietuvos mokiniø matematinio raðtingumo rezultatø vidurkis – 486 taðkai. Lietuva
bendroje ðaliø klasifikacijoje uþëmë 30-à vietà.
Daugelyje ðaliø vaikinams matematika sekasi geriau nei merginoms – vidutinis skirtumas EBPO ðalyse yra 11 taðkø. Lietuvoje ðis skirtumas sudaro tik 2 taðkus.
Vaikinø ir merginø matematinio raðtingumo rezultatø skirtumai

PISA tyrime matematikos pasiekimai yra skirstomi á ðeðis lygmenis: 1 lygmuo –
358–420 taðkai, 2 lygmuo – 421–482 taðkai, 3 lygmuo – 483–545 taðkai, 4 lygmuo –
546–610 taðkø, 5 lygmuo – 611–669 taðkai, 6 lygmuo – daugiau nei 670 taðkø.
Mokiniø, beveik nemokanèiø matematikos (nepasiekusiø pirmojo, þemiausio, pasiekimø lygmens), Lietuvoje yra beveik tiek pat, kaip ir vidutiniðkai EBPO ðalyse –
7,8 proc. Ðeðtàjá (aukðèiausiàjá) pasiekimø lygmená yra pasiekæ beveik dvigubai
maþiau Lietuvos mokiniø negu vidutiniðkai EBPO ðalyse. Mokiniams prasèiau sekësi spræsti màstymo, naujø sprendimo strategijø, hipoteziø këlimo ir jø pagrindimo
reikalaujanèius uþdavinius.
Mokiniø matematikos rezultatø pasiskirstymas pagal lygmenis (proc.)
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SKAITYMO GEBËJIMAI
Visø ðaliø mokiniø skaitymo
rezultatø vidurkiø pasiskirstymas

Tyrime skaitymo gebëjimai apibrëþiami taip: gebëjimas suprasti, apmàstyti ir panaudoti raðytinius tekstus, siekiant ágyvendinti savo tikslus, plësti þinias ir galimybes ir veiksmingai dalyvauti visuomenës gyvenime.
Skaitymas ir teksto suvokimas sudaro pagrindà vystytis kitiems gebëjimams, taèiau Lietuvos mokiniø ðios srities rezultatai yra þemesni nei gamtos mokslø ir matematikos. Lietuvos mokiniai sëkmingai áveikë standartines, pamokose matytas uþduotis, o þemiausi rezultatai pasiekti, kai reikëjo kelti hipotezes, numatyti galimas pasekmes, daryti iðvadas, skaityti „tarp eiluèiø“.

Olandija, Ðvedija

Tarptautinis EBPO ðaliø mokiniø skaitymo rezultatø vidurkis yra 492 taðkai. Vidutinis
Lietuvos mokiniø rezultatas – 470 taðkai. Lietuva ðaliø sàraðe yra 32-oje vietoje.
Vokietija, Didþioji Britanija

Lietuvoje, kaip ir absoliuèiai visose ðalyse, merginø skaitymo rezultatai aukðtesni
uþ vaikinø.
Vaikinø ir merginø skaitymo rezultatø skirtumai

PISA tyrime skaitymo pasiekimai yra skirstomi á penkis lygmenis: 1 lygmuo – 335–
408 taðkai, 2 lygmuo – 409–480 taðkø, 3 lygmuo – 481–553 taðkai, 4 lygmuo –
554–626 taðkai, 5 lygmuo – daugiau nei 627 taðkai.
Lietuvoje yra beveik perpus maþiau mokiniø, kuriø rezultatai yra aukðèiausio, 5, pasiekimø lygmens, negu vidutiniðkai EBPO ðalyse. Daugiau Lietuvos mokiniø nepasiekia net 1 pasiekimø lygmens. 5 skaitymo gebëjimø lygmuo apima ávairiausiø sudëtingø gebëjimø spektrà, o 1 lygmuo reiðkia nepakankamà pasirengimà tolesnei mokymosi ir profesinei karjerai, todël akivaizdu, kad mokiniai, pasiekæ 4 ir 5 lygmenis, turi
daugiau galimybiø tobulintis toliau, o mokiniai, atsidûræ þemiau 2 lygmens, ateityje
gali susidurti su sunkumais mokantis ar konkuruojant darbo rinkoje.
Mokiniø skaitymo rezultatø pasiskirstymas pagal lygmenis (proc.)
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MOKYKLOS EDUKACINËS APLINKOS POVEIKIS
Analizuojant Lietuvos mokiniø rezultatus svarbu atkreipti dëmesá á veiksnius, galinèius turëti átakos mokymo(si) kokybei.
Vienas ið svarbiø veiksniø, turinèiø didelës átakos mokiniø pasiekimams, yra jø gyvenamoji vieta. Kaimo vietovëse gyvenanèiø
mokiniø pasiekimai yra þenkliai þemesni nei didþiuosiuose Lietuvos miestuose ar rajonø centruose gyvenanèiø mokiniø.
Mokiniø pasiekimai taip pat yra labai skirtingi ávairiø tipø mokyklose. Ðiuo tyrimu þemiausi mokiniø pasiekimai nustatyti
profesinëse mokyklose, taèiau rezultatø skirtumas pagrindinëse, vidurinëse mokyklose ir gimnazijose taip pat yra þenklus.
Mokiniø rezultatø pasiskirstymas pagal gyvenamàjà
vietovæ

Mokiniø rezultatø pasiskirstymas pagal
mokymo ástaigos tipà

6
3 2

5

5
2 8

4

3 1

Mokiniø pasiekimams daro átakà ir mokyklos edukacinë aplinka, t. y. kokia mokytojø kvalifikacija, ar mokykla turi gamtamokslines laboratorijas, kaip daþnai mokiniai gali atlikti ávairius gamtamokslinius tyrimus, ir pan.
Lietuvoje reèiau nei kitose EBPO ðalyse trûksta kvalifikuotø gamtos mokslø mokytojø, taèiau daug daþniau trûksta laborantø.
Todël Lietuvoje daug daþniau nei kitose ðalyse gamtos mokslø mokytojai patys ruoðia prietaisus, indus ir kitas mokomàsias
priemones, reikalingas gamtamoksliniams tyrimams atlikti, patys priþiûri turimas laboratorijas ir pan.
Lietuvos gamtos mokslø mokytojai beveik dvigubai daþniau nei EBPO ðaliø gamtos mokslø mokytojai paþymi, kad trûksta
gamtos mokslø laboratorinës árangos arba turima áranga yra netinkama naudoti. Lietuvos gamtos mokslø mokytojai taip pat
pasigenda mokomøjø kompiuteriø programø ir mokymui skirtø kompiuteriø.
Gamtos mokslø personalo ir árangos tinkamumas mokyklose
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Paþinti pasaulá mokiniai mokomi per ávairiø dalykø pamokas.
Atskiri dalykai pateikia vienpusá vaizdà, todël neatskleidþiamas gamtos ir jos dësniø visybiðkumas, neiðvengiama bereikalingo dubliavimo, nes mokytojai nepakankamai þino, ko
mokiniai mokosi per kitø dalykø pamokas. Taigi egzistuoja

•

tarpdalykiniø ryðiø problema.

•

Mokiniams perteikiamos þinios turi bûti rûpestingai derinamos
tarpusavyje, kad jie paþintø pasaulá kaip sàryðingà tikrovæ.
Svarbu mokyti matyti dalykø ryðá, kritiðkai màstyti, ágytas þinias taikyti praktikoje.

•

Nagrinëjant tarptautiniø tyrimø rezultatus, suprantama, dau-

Kad mokiniai geriau suprastø mokomuosius dalykus, svarbu
visà veiklà grásti màstymu. Gerai parinkti mokymo metodai
turëtø pagyvinti mokymàsi, padëti ugdyti vaiko savarankiðkumà, iniciatyvumà, kûrybingumà, atsakomybæ uþ savo darbo
rezultatus ir idëjas. Mokykla turëtø padëti mokiniams iðsiug-

giausiai dëmesio yra skiriama ðalims reitinguoti. Taèiau nagrinëti savo ðalies rezultatus svarbu kiekvienai ðvietimo sistemai,
nes taip galima ne tik ávertinti ðalies mokiniø pasiekimus tarptautiniu mastu, bet ir iðryðkinti ðvietimo sistemos stipriàsias ir
tobulintinas vietas. Veiksmingai naudojantis gautais duomenimis galima sëkmingai tobulinti ugdymo procesà. Tyrimo me-

dyti ðiuos praktinius ágûdþius:
• teisingai vertinti savo jëgas, sàþiningai elgtis, siekti savo veiklos kokybës ir kûrybingumo;

tu sudaryta didelë ir ávairiapusë duomenø bazë leidþia nuodugniai iðtirti prieþastis, dël kuriø vieni mokiniai skina laurus
tarptautinëse olimpiadose, kiti – vos moka skaityti.

•
•

bendradarbiauti, planuoti savo veiklà ir derinti su draugø veikla;
kryptingai siekti tikslo;
atsirinkti ir kaupti reikiamà informacijà, faktus, ávairià
ádomià ir reikalingà medþiagà;
ávertinti savo pranaðumus ir trûkumus, siekti iðmokti pasitikëti savo jëgomis ir rezultatyviau mokytis;
mokytis loginiø operacijø: analizuoti, apibendrinti, daryti iðvadas ir kt.

NAUDOTA LITERATÛRA
1. J. Dudaitë. Tarptautinis penkiolikmeèiø tyrimas PISA 2006. Ataskaita. Vilnius: NEC, 2007.
2. Gamtamokslinio raðtingumo uþduoèiø pavyzdþiai. Vilnius: Ðvietimo aprûpinimo centras, 2008.
3. OECD. Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. A Framework for PISA 2006. Paris, 2006.
4. 2006 m. OECD PISA tyrimo duomenø bazë.
5. 2006 m. OECD PISA tyrimo uþduotys ir klausimynai.
Daugiau informacijos apie tarptautinius mokiniø pasiekimø tyrimus galite rasti Ðvietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje
http://www.smm.lt/svietimo_bukle/tyrimai_tmp.htm, Nacionalinio egzaminø centro tinklalapyje http://www.egzaminai.lt arba
EBPO organizacijos tinklalapyje http://www.pisa.oecd.org.

ÐVIETIMO PROBLEMOS ANALIZË – Ðvietimo ir mokslo ministerijos leidiniø serija, skirta politikams, savivaldybiø ir apskrièiø ðvietimo
padaliniø specialistams ir plaèiajai visuomenei, nuðvieèianti kylanèias ir sprendþiamas ðvietimo problemas. Serijoje „Ðvietimo problemos analizë“ pateikiama glausta, konkreti ir aktuali ðvietimo sistemos funkcionavimo problemø analizë. Leidiniai skelbiami ir internete
adresu http://www.smm.lt/svietimo_bukle/analizes.htm.
Pasiûlymus, pastabas ar komentarus praðome siøsti Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjui
Rièardui Aliðauskui (ricardas.alisauskas@smm.lt).
Analizæ parengë Jolita Dudaitë, Nacionalinio egzaminø centro direktoriaus pavaduotoja tyrimams ir analizei.
Konsultavo dr. Rita Dukynaitë, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Strateginio planavimo ir analizës skyriaus vedëjo pavaduotoja.
PENKIOLIKMEÈIØ RAÐTINGUMAS: LIETUVA PASAULYJE
2008-10-20. Tir. 500 egz.
Iðleido Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerijos
Ðvietimo aprûpinimo centras, Geleþinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius.
Spausdino UAB „Sapnø sala“, S. Moniuðkos g. 21, LT-08113 Vilnius.

ISSN 1822-4156

