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IEVADS

Mūsdienu sabiedrība izglītības sistēmai izvirza nozīmīgu mērķi – izglītot skolēnus tā, lai

viņi būtu sagatavoti turpmākai dzīvei un izglītībai visā mūža garumā, lai viņi iegūtu

zināšanas, prasmes un kompetences, kas nodrošinātu viņu personisko un sociālo

labklājību.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija – OECD (Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development) izvirzīja savām dalībvalstīm (skat. 1.pielikumu)

visai sarežģītu uzdevumu – izstrādāt un īstenot starptautisku mērījumu programmu, lai

salīdzinoši novērtētu, kādā mērā šis izglītībai izvirzītais mērķis tiek īstenots. Tas nozīmē

arī to, ka šādā mērījumu programmā tiktu noteikta izglītības sistēmu kvalitāte – darbības

rezultāta atbilstība izvirzītajam mērķim.

Tāpēc 1998.gadā tika uzsākta OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma

– SSNP (OECD Programme for International Student Assessment – OECD PISA),

kuras mērķis ir ar atbilstošu instrumentu (testu un aptauju) palīdzību novērtēt, kādā mērā

15 gadus veci jaunieši ir apguvuši turpmākajai dzīvei nepieciešamās zināšanas un

prasmes, un kā viņi tās spēj izmantot reālās dzīves situācijās. Izstrādājot programmu,

vispusīgas analīzes rezultātā skolēnu testos tika iekļauti uzdevumi kompetences

noteikšanai lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu saturiskajās jomās.

SSNP uzsāka OECD dalībvalstu valdības, tāpēc arī šai programmai ir izvirzīti ļoti nopietni

politiski mērķi – pārbaudīt, vai OECD valstīs izglītības sistēmu darbības rezultāti atbilst

tām izvirzītajiem uzdevumiem. Pētījumu programmai tika uzstādītas arī visaugstākās

prasības no pētījumu dalībnieku statistiski pamatotas  izvēles, datu savākšanas, datu

apstrādes, analīzes un citu pētījuma īstenošanas procedūru kvalitātes viedokļa.

Tāpēc bija pat ļoti negaidīti, ka šī attīstītāko valstu starptautiskā organizācija 1998.gadā

uzaicināja arī Latviju piedalīties šajā programmā. Pētnieki un IZM pieņēma šo

izaicinājumu, kas nozīmēja to, ka mēs izvirzam šobrīd pasaulē visaugstākos standartus

gan savas valsts  izglītības sistēmai un tās pilnveidei, gan pētnieciskā darba līmenim

un pētniecības metodēm, ar kurām starptautiski salīdzinoši novērtējam Latvijas izglītības

kvalitāti.
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Ievads

OECD SSNP būtiski papildina citus starptautiskos salīdzinošos skolēnu mācību

sasniegumu un ar tiem saistītās izglītības kvalitātes pētījumus, kuros piedalās arī Latvija.

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes (PPF) Izglītības

pētniecības institūta pētnieki kopš 1992.gada ir piedalījušie 8 liela mēroga pētījumos

(piemēram, TIMSS, SITES, CIVIC u.c) IEA asociācijas ietvaros.

Galvenā OECD programmas atšķirība ir tās konceptuālajā pieejā un atbilstoši arī

pētījuma instrumentos. OECD SSNP tiek vairāk novērtētas skolēnu prasmes izmantot

skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, nevis pārbaudīts, ko viņi ir apguvuši

konkrētos mācību priekšmetos. OECD programmā novērtēšana ir virzīta ar skatu

skolēna nākotnē, kompleksi novērtējot viņa sagatavotību dzīvei un turpmākajai izglītībai,

nevis pagātnē – fiksējot skolēnu sasniegumus pētījuma dalībvalstu mācību satura

svarīgākajās kopējās sadaļās.

Šajā izdevumā izklāstīti pirmie OECD SSNP rezultāti, kuri iegūti laika periodā no 1998.g.

līdz 2001.g. Darbā izklāstīta arī OECD SSNP konceptuālā pieeja, it īpaši lasīšanas

kompetences jomā, kas ir galvenā saturiskā joma programmas pirmajā ciklā.

Pētījumu veic LU PPF Izglītības pētniecības institūta pētnieki, pētījuma nacionālais vadītājs

Latvijā ir Dr., asoc. prof. Andris Kangro.

Pētījumu galvenokārt finansē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kā arī Latvijas

Universitāte (LU). Noteikti jāatzīmē, ka Latvijas starptautiskās dalības maksas – 60

000 ASV dolārus gadā laika posmā no 1998. gada līdz 2001. gadam sedza OECD

organizācija.

Šī grāmata ir paredzēta izglītības politikas veidotājiem un izglītības vadītājiem, mācību

satura speciālistiem, izglītības zinātniekiem un praktiķiem, skolotājiem, atbilstošo studiju

virzienu maģistrantiem un doktorantiem.

Pētnieki izsaka lielu pateicību aptuveni 6 000 Latvijas skolēniem, viņu skolu direktoriem

un skolotājiem, kuri godprātīgi piedalījās OECD SSNP pilotpētījumā 1999.gadā un

pamatpētījumā 2000.gadā.
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OECD STARPTAUTISKĀS SKOLĒNU
NOVĒRTĒŠANAS PROGRAMMAS (1998. - 2001.)
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

 

OECD valstu organizācijas Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (SSNP)

(OECD Programme for International Student Assessment - OECD PISA) ir jauna OECD

valstu iniciatīva izglītības pilnveides jomā. Minētā programma ir pašreiz lielākā skolēnu

sasniegumu novērtēšanas programma pasaulē, kuras pirmajā ciklā (1998.-2001.)

piedalījās  32 pasaules valstis (no kurām 28 ir OECD organizācijas dalībvalstis –ASV,

Austrālija, Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Islande, Itālija,

Īrija, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Koreja, Lielbritānijas Karaliste, Luksemburga,

Meksika, Norvēģija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija,

Vācija, Zviedrija, un četras valstis - Brazīlija, Krievija, Latvija, Lihtenšteina nav  OECD

sastāvā). 2002. gadā OECD SSN programmas ietvaros dati tiks savākti vēl 13 ne-

OECD valstīs (skat. 1.1. zīm.).

Latviju OECD SSNP, kopš 1998.gada IZM uzdevumā pārstāv LU Pedagoģijas un

psiholoģijas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki. Galvenie OECD SSN

programmas raksturlielumi ir apkopoti 1. kopsavilkumā.

1.kopsavilkums. OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas

programma (SSNP)

Pamatnosacījumi

● Tā ir pētījuma dalībvalstu kopīgi izstrādāta un starptautiski standartizēta 15 gadus

vecu skolēnu sasniegumu novērtēšanas programma skolās, kurās tie mācās.

● Programmas pirmais cikls (1998.-2001.) tika īstenots 32 valstīs, no kurām 28 ir

OECD dalībvalstis. 2002.gadā programmas ietvaros dati tiks savākti vēl 13 ne-

OECD valstīs. Nākamajos ciklos datu savākšana notiks 2003.g. un 2006.g.

●       Katrā valstī vidēji tiek vērtēti no 4000 līdz 10 000 skolēnu.

Saturs

● Programma ietver trīs galvenās saturiskās jomas: lasīšanu, matemātiku un

dabaszinātnes.

● Programmas mērķis ir izzināt katru no šīm jomām ne tikai skolas programmas

apguves aspektā, bet arī noskaidrojot būtiskās zināšanas un prasmes, kas
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OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (1998. - 2001.) vispārīgs raksturojums

 

Ne-OECD 
valstis,  
kuras piedalās 
SSNP 2000 
 
Brazīlija 
Krievija 
Latvija 
Lihtenšteina 
 

OECD valstis,  
kuras piedalās 
SSNP 2000 
 
ASV 
Austrālija 
Austrija 
Beļģija 
Čehija 
Dānija 
Francija 
Grieķija 
Īrija 
Islande 
Itālija 
Japāna 
Jaunzēlande 
Kanāda 
Koreja 
Lielbritānija 
Luksemburga 
Meksika 
Nīderlande 
Norvēģija 
Polija 
Portugāle 
Somija 
Spānija 
Šveice 
Ungārija 
Vācija 
Zviedrija 

OECD valstis,  
kuras piedalīsies 
SSNP sākot ar 
2003.gadu 
 
Slovākija 
Turcija 
 

Ne-OECD 
valstis, kuras 
veiks pētījumu 
2002.gadā 
 
Albānija 
Argentīna 
Bulgārija 
Čīle 
Honkonga SAR 
Indonēzija 
Izraēla 
Ķīna 
Lietuva 
Maķedonija 
Peru 
Rumānija 
Taizeme 
 

1.1.ZĪMĒJUMS

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas dalībvalstis.
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1.nodaļa

skolēniem būs nepieciešamas dzīves laikā. Būtiska SSNP  sastāvdaļa ir

starppriekšmetu kompetences novērtēšana.

●       Akcents tiek likts uz procesu apguvi, jēdzienu izpratni un spēju darboties dažādās

        situācijās katras jomas ietvaros.

Novērtēšanas metodes

● Katram skolēnam, kurš izvēlēts dalībai SSNP, rakstiski divās mācību stundās

(90 minūtēs) jāizpilda tests.

● Tests sastāv no uzdevumiem ar atbilžu izvēli un uzdevumiem ar brīvām atbildēm.

Uzdevumi ir sagrupēti, balstoties uz kādu reālās dzīves situāciju. Katra uzdevumu

grupa visās 3 satura jomās sākas ar ievada materiālu (tekstu un attēliem no

laikrakstiem, žurnāliem, daiļdarbiem un tml.), kas apraksta dažādas dzīves

situācijas.

● Kopumā katrā SSNP ciklā tiek izstrādāti testu uzdevumi aptuveni 7 stundām, no

kuriem dažādi skolēni saņem dažādas uzdevumu kombinācijas.

● Skolēni 20 – 30 min. izpilda arī aptaujas brošūru, kurā tiek ietverti gan jautājumi

par pašu skolēnu, gan arī papildus jautājumu grupas (piemēram, par skolēna

mācīšanās stratēģiju, informācijas tehnoloģijas izmantošanu u.c.). Arī skolu

direktoriem izstrādāta aptaujas brošūra, kuras izpildei paredzētas aptuveni 30

minūtes.

Novērtēšanas cikli

● OECD SSNP pirmā cikla (1998.-2001.) pamatpētījums (datu savākšana mācību

iestādēs) notika 2000.gadā. Tā pirmie rezultāti tiek publicēti 2001.gada decembrī,

nākošie tematiskie pārskati tiks publicēti turpmākajos gados. Pētījums turpināsies

cikliski, ik pa trim gadiem.

● Katra cikla dziļāk pēta vienu galveno jomu, kam veltītas divas trešdaļas testēšanas

laika, kamēr pārējās divas jomas sniedz kopskatu par skolēna kompetenci.

Galvenā joma 2000. gadā bija lasītprasme, 2003. gadā būs matemātika, un 2006.

gadā – dabaszinātnes.

Programmas rezultāti

● Pamatskolas beigu vecuma skolēnu kompetenču salīdzinošs raksturojums.

● Kontekstuālie indikatori, kas saista skolēnu sasniegumus ar skolas un izglītības

sistēmas  raksturlielumiem.

● Skolēnu sasniegumu un citu indikatoru izmaiņu raksturojums laikā.

●    Izglītības politikas analīzei un pētniecībai nepieciešamie dati.
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OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (1998. - 2001.) vispārīgs raksturojums

Kopumā OECD SSNP piedalās skolēni, kuri pārstāv vairāk nekā vienu ceturto daļu no

visas pasaules iedzīvotājiem. Līdz šim vēl neviens starptautisks salīdzinošs izglītības

pētījums nav aptvēris tik lielu zemeslodes iedzīvotāju daļu.

OECD SSNP tiek ietvertas visas izglītības iestādes un mācību programmas, kurās

mācās 15 gadus veci skolēni.

Pasaulē notiek arī citi starptautiski skolēnu mācību sasniegumu salīdzinoši pētījumi,

kurus organizē galvenokārt Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija

(IEA), un kuros piedalās arī Latvija (piemēram, TIMSS u.c.).

OECD SSNP labi papildina citus starptautiskos salīdzinošos skolēnu mācību

sasniegumu un ar tiem saistītās izglītības kvalitātes pētījumus, jo tai piemīt vairākas

būtiskas atšķirīgas iezīmes. Galvenās atšķirības ir saistītas ar to, ka OECD SSN

programmā tiek vairāk novērtētas skolēnu prasmes izmantot skolā iegūtās zināšanas

reālās dzīves situācijās, nevis pārbaudīts, ko viņi ir apguvuši konkrētos mācību

priekšmetos. OECD programmā novērtēšana ir virzīta ar skatu skolēna nākotnē,

kompleksi novērtējot viņa sagatavotību dzīvei un turpmākai izglītībai, nevis pagātnē –

fiksējot skolēnu sasniegumus pētījuma dalībvalstu mācību satura svarīgākajās kopējās

sadaļās.

Tātad OECD SSNP ir virzīta uz to, lai iegūtu atbildes uz jautājumiem:

Cik labi jaunieši ir sagatavoti nākotnes izvirzīto problēmu risināšanai?

Vai viņi spēj prasmīgi analizēt, spriest un izteikt savu viedokli?

Vai viņi spēs turpināt izglītoties visā savas dzīves garumā?

Protams, ir diezgan grūti pilnīgi precīzi noteikt atšķirību starp “skolas” prasmēm un

“dzīves” prasmēm, jo skolas mērķis vienmēr ir bijis sagatavot jauno paaudzi turpmākajai

dzīvei, tomēr šī atšķirība ir ļoti būtiska un tā ir ņemta vērā SSNP konceptuālās pieejas

un  pētījuma instrumentu (testu un aptauju) izstrādē. OECD valstis uzskata, ka skolas

tradicionāli ir pievērsušas par maz uzmanības tādu prasmju attīstībai, kas skolēniem

būtu vajadzīgas turpmākajā dzīvē. Skolas vēl aizvien par maz uzmanības pievērš

vispārīgajai kompetencei, kas veidojas starppriekšmetu saišu rezultātā, lai skolēni prastu

risināt problēmas un pielietot savas idejas un izpratni dzīves situācijās. Vienlaikus OECD

SSNP ietver arī uz mācību programmām balstītas zināšanas un izpratni, taču tās ietvaros

galvenokārt vērtē plašu jēdzienu un prasmju apguvi, kas ļauj praktiski izmantot apgūtās

zināšanas reālās dzīves situācijās.
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Šāds programmas akcents ir īpaši nozīmīgs, domājot par nāciju vēlmi attīstīt

cilvēkresursus, ko OECD definē kā:

“Indivīdu zināšanas, prasmes, kompetence un citas īpašības, kas ir nozīmīgas

personiskajai, sociālajai un ekonomiskajai labklājībai.”

Arī vairāki citi aspekti OECD SSN  programmai ir atšķirīgi no citiem pētījumiem:

- Pētījuma sākums: tieši OECD valstu valdības ir uzņēmušās sākotnējo

iniciatīvu, tāpēc pētījums ir veidots, lai apmierinātu valdību politiskās intereses

(Latviju un dažas citas ne-OECD valstis OECD organizācija uzaicināja

piedalīties programmā 1998.gadā);

- Pētījuma apjoms un  regularitāte: tiek novērtētas vairākas jomas (lasīšana,

matemātika, dabaszinātnes u.c.) ar informācijas atjaunošanu ik pa trim

gadiem, kas  ļaus valstīm regulāri pārraudzīt izglītības attīstību;

- Pētījuma mērķgrupa: obligātās pamatskolas izglītības nobeiguma posma

15 gadus veci jaunieši, kuri mācās jebkura veida izglītības iestādēs. Tātad

Latvijā pētījumā tiek ietvertas ne tkai vispārizglītojošās mācību iestādes, bet

arī arodskolas, tehnikumi, vakarskolas, tas ir visas mācību iestādes, kurās

mācās jaunieši pētījumā noteiktajā vecumā (no 15 gadiem un 3 mēnešiem

līdz 16 gadiem un 2 mēnešiem veci testēšanas laikā).

Parasti tieši līdz pamatizglītības beigu posmam vairākums jauniešu mācās kopīgā

izglītības programmā. Tāpēc ir lietderīgi šīs izglītības pakāpes beigu posmā noskaidrot,

kādā apjomā viņi ir ieguvuši zināšanas un prasmes, kas viņiem būs noderīgas nākotnē,

ieskaitot individualizētu pieeju izglītības turpināšanai  un tālākizglītībai.

Tieši vērtējot skolēnu zināšanas un prasmes obligātās pamatizglītības nobeiguma

posmā, OECD SSNP vērtē arī jauniešu sagatavotības pakāpi pieaugušo dzīvei, un

zināmā mērā, arī izglītības sistēmas efektivitāti. OECD SSNP mērķis ir novērtēt skolēnu

sniegumu saistībā ar izglītības sistēmas pamata uzdevumiem (kā tos izvirzījusi

sabiedrība), nevis saistībā ar zināšanu kopuma mācīšanu un mācīšanos. Šādi autentiski

izglītības rezultātu mērījumi ir nepieciešami, jo skolas un izglītības sistēmas ir jāiedrošina

vairāk uzmanības pievērst mūsu laikmeta izvirzītajām prasībām un izaicinājumiem.
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OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma (SSNP) ir jauns starptautisks

salīdzinošs izglītības pētījums, kas regulāri sniegs vērtējumu par 15-gadīgu pusaudžu

gatavību pieaugušo dzīvei. Pirmais programmas cikls tika īstenots laika posmā no

1998.g. līdz 2001.gadam.

SSNP skolēnu mācību rezultātu vērtējums balstās uz trim kompetences jomām –

lasīšanas kompetence, matemātikas kompetence un dabaszinātņu kompetence. Šī

konceptuālā pieeja ir atšķirīga no citiem starptautiskajiem skolēnu sasniegumu

salīdzinošajiem pētījumiem, tāpēc šajā nodaļā tā tiks aplūkota detalizētāk.

SSNP ietvaros kompetences konceptuālā izpratne ir daudz plašāka par šī jēdziena

vēsturisko izpratni, kad izglītota cilvēka pamata kompetences bija lasīt un rakstīt prasme

un to izmantošana konkrētā darbībā.  Tagad vispārpieņemts ir uzskats, ka  izglītotu

cilvēku raksturo vesela virkne kompetenču. Tāpat tiek uzskatīts, ka starp analfabētu un

pilnībā izglītotu personu nepastāv kāds viens konkrēts atšķirību raksturojošs faktors.

Kompetences tiek noteiktas nepārtrauktībā nevis kā kaut kas cilvēkam piemītošs vai

nepiemītošs. SSNP tiek pieņemts, ka kompetences ir nākotnes dzīvei nepieciešamās

zināšanas un prasmes.  Tās apgūst visa mūža garumā – to apguve notiek ne tikai skolā

un formālajā izglītībā, bet arī saskarsmē ar vienaudžiem, kolēģiem un plašāku

sabiedrību. Nevar gaidīt, lai 15-gadīgs skolēns skolā būtu apguvis pilnīgi visu, kas viņam

kā pieaugušajam būs nepieciešamas turpmākajā dzīvē. Skolēniem ir nepieciešamas

stabilas zināšanas tādās jomās kā lasīšana, matemātika un dabaszinātnes. Tomēr, lai

turpinātu zināšanu apguvi šajās jomās un spētu pielietot savas zināšanas reālajā dzīvē,

skolēniem jāizprot daži pamata procesi un principi, viņiem jābūt elastīgiem, lai tos

piemērotu dažādās situācijās.  Tāpēc trīs SSNP noteiktās kompetences jomas akcentē

skolēnu spēju veikt virkni pamata procesu dažādās situācijās, balstoties nevis uz

specifiskām zināšanām, bet drīzāk uz pamata jautājumu plašu izpratni.

2.1. Novērtēšanas saturiskās jomas izvēle

Jau  sen par vispār atzītu tiek uzskatīts fakts, ka izglītības būtisks uzdevums ir attīstīt

izglītotu cilvēku sabiedrību. Vēsturiski šo uzdevumu traktēja kā  spēju nodrošināt, lai

visi sabiedrības locekļi mācētu lasīt un rakstīt. Lasīšanas un rakstīšanas kompetence,

definēta vienkārši kā prasme  lasīt un rakstīt – tika uzskatīta par būtisku cilvēka personisko

vēlmju piepildījumam, pilntiesīgai pieaugušo līdzdalībai valsts sociālajā, kultūras un
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vēlmju piepildījumam, pilntiesīgai pieaugušo līdzdalībai valsts sociālajā, kultūras un

politiskajā dzīvē, personiskai attīstībai, nodarbinātībai un tās saglabāšanai.

Nostāja, ka skolas ir atbildīgas par to, lai nākotnes sabiedrībā visi pieaugušie būtu

matemātiski, tehnoloģiski un dabaszinātniski izglītoti, ir samērā jauna. Pagājušajā

gadsimtā skolas matemātikas un dabaszinātņu saturu lielā mērā noteica nepieciešamība

sagatavot pamatu profesionālai matemātiķu, zinātnieku un inženieru tālākai izglītošanai.

Taču palielinoties zinātnes, matemātikas un tehnoloģijas lomai mūsdienu sabiedrībā,

personisko vēlmju piepildījuma, nodarbinātības un pilntiesīgas līdzdarbošanās

sabiedrības dzīvē uzdevumi arvien vairāk pieprasa, lai būtu tādi sabiedrības locekļi,

kas ne tikai spēj vienkārši lasīt un rakstīt, bet ir labi izglītoti arī matemātikā, dabas zinātnes

un tehnoloģijās.

Mūsdienu sabiedrības prasība pēc matemātiski, dabaszinātniski un tehnoloģiski

izglītotiem pilsoņiem līdzinās pagātnes nepieciešamībai nodrošināt vienkārši pamata

lasīšanas un rakstīšanas kompetenci visiem pieaugušajiem. Mūsdienu tehnoloģiskajā

pasaulē katram indivīdam ir jābūt spējīgam izdarīt uz zināšanām balstītu izvēli savas

veselības un apkārtējās vides jautājumos. Matemātikas un dabaszinātņu pamata

kompetences nedrīkst būt tikai sabiedrības tehnoloģiskās elites privilēģija.

2.2. Lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences definīcijas

SSNP ietvaros lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences paplašināto

definīciju galvenā iezīme ir daudz skaidrāk izteikts akcents uz zināšanām, izpratni un

prasmēm, kas nepieciešamas efektīvai darbībai ikdienas dzīvē.

Lasīšanas kompetence efektīvai līdzdarbībai mūsdienu sabiedrībā prasa pamata

zināšanu un prasmju apguvi. Piemēram, lasīšanas prasme ir atkarīga no spējas izlasīt

tekstu, interpretēt vārdu un gramatisko struktūru nozīmi, un veidot teksta izpratni vismaz

virspusējā līmenī. Taču lasīšanas kmpetence efektīvai līdzdarbībai mūsdienu sabiedrībā

prasa kaut ko daudz vairāk: tā ir atkarīga no spējas lasīt starp rindiņām, un izteikt izlasīto,

saprast zemtekstu un autoru nolūku, iztēloties iedomāto mērķauditoriju, atpazīt autora

lietotos paņēmienus informācijas nodošanai un lasītāju ietekmēšanai, spēt interpretēt

teksta struktūras lomu un  raksturīgākās iezīmes. Lasīšanas kompetence atkarīga no

spējas saprast un interpretēt veselu virkni dažādu žanru tekstus, saprast šos tekstus,

saistot tos ar noteiktiem kontekstiem.
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Matemātikas kompetence ir atkarīga no matemātikas zināšanu kopuma un prasmēm,

kas sevī ietver : darbības ar pamatskaitļiem, darbības ar naudas vērtībām, izpratni par

telpu un formu, ieskaitot darbības ar mērījumiem; izpratni par nenoteiktību, attīstību un

pārmaiņām. Taču, lai efektīvi darbotos mūsdienu sabiedrībā, matemātikas kompetence

nozīmē ko vairāk: tā ir atkarīga arī no prasmes domāt un strādāt matemātiski, ieskaitot

modelēšanu un problēmu risināšanu. Šī kompetence ietver matemātisko jēdzienu, to

apjoma un  ierobežojumu izpratni; prasmi sekot līdzi un izvērtēt matemātiskus

argumentus; prasmi izvirzīt matemātisku problēmu; prasmi izvēlēties situācijas

matemātiskās atspoguļošanas veidus un prasmi izteikt savu viedokli par jautājumiem,

kas saistīti ar matemātiku. Matemātiskā kompetence ir atkarīga no spējas pielietot šīs

zināšanas, izpratni un prasmes ļoti atšķirīgā personiskā, sociālā un darba vidē.

Dabaszinātņu kompetence ir atkarīga no dabaszinātņu prasmju un zināšanu labas

pārzināšanas. Šīs zināšanas ietver izpratni par pamata dabaszinātniskajiem jēdzieniem,

kā piemēram, barības ķēde, enerģijas nezūdamība, fotosintēze, reakcijas

tempi,adaptācija, vielu stāvokļi un iedzimtība. Taču, lai efektīvi funkcionētu mūsdienu

sabiedrībā, dabaszinātņu  kompetence nozīmē ko vairāk: tā ir arī atkarīga no prasmes

izmantot zinātniskās pētīšanas procesus, piemēram,

● prasmi atpazīt šādas pētīšanas raksturu un ierobežojumus;

● prasmi atrast un analizēt pierādījumus, lai atbildētu uz dabaszinātniskiem

jautājumiem,

●  prasmi secināt, izvērtēt un pārrunāt secinājumus.

Dabaszinātņu kompetence ir atkarīga no spējas pielietot šīs zināšanas, šo izpratni un

prasmes ļoti dažādā personiskā, sociālā un darba vidē.

OECD SSNP ir pieņēmusi lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences

definīcijas, kas ir daudz plašākas un ietver ne tikai pamata zināšanu un prasmju apguvi

(2. kopsavilkums). Visās šajās trīs jomās akcents, galvenokārt,  ir  nevis uz specifiskā

mācību satura apguvi, bet uz spēju pārdomāt, novērtēt un izmantot lasīšanas,

dabaszinātņu un matemātikas zināšanas, izpratni un prasmes personisko mērķu

sasniegšanai un efektīvai līdzdalībai sabiedrībā .
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2. kopsavilkums. OECD SSNP lasīšanas, matemātikas un  dabaszinātņu

kompetenču definīcijas

Lasīšanas kompetence

Spēja saprast, izmantot un novērtēt  rakstiskus tekstus, lai sasniegtu savus mērķus,

pilnveidotu savas zināšanas un potenciālu, un piedalītos sabiedrības dzīvē.

Matemātikas kompetence

Spēja saskatīt un saprast matemātikas jautājumus, iesaistīties to risināšanā un izteikt

pamatotus spriedumus par matemātikas lomu indivīda pašreizējā un nākotnes

privātajā dzīvē, darba dzīvē, sociālajā saskarsmē ar vienaudžiem un radiniekiem un

konstruktīva, ieinteresēta un domājoša pilsoņa dzīvē.

Dabaszinātņu kompetence

Spēja izmantot dabaszinātņu priekšmetu zināšanas, saskatīt un noskaidrot jautājumus

un izdarīt uz pierādījumiem balstītus secinājumus, lai saprastu un pieņemtu lēmumus

attiecībā uz dabas pasauli un cilvēka darbības rezultātā izraisītajām pārmaiņām tajā.

2.3. Lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetenču trīs dimensijas

Katrā saturiskajā jomā – lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs vērtējums tiek izdarīts

trīs dimensijās, kas atbilst:

● procesa prasmēm;

● zināšanām (saturam) un izpratnei;

● pielietojuma kontekstam.

Turpmāk tuvāk aplūkosim katru no dimensijām. Pēc tam detalizētāk izskaidrosim

vērtēšanas kritērijus atsevišķās jomas katrā no dimensijām un piedāvāsim testa

uzdevumu piemērus.

Jāpatur prātā, ka OECD SSNP pirmais cikls vairāk akcentē lasīšanas kompetenci nekā

abas pārējās jomas.

2.3.1. Procesi

Lai vērtētu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences, ir jāsaprot un jāprot

pielietot metodes un procesus, kas attiecas uz katru no šim jomām.
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Lasīšanas kompetence nozīmē ne tikai spēju uztvert virspusīgo teksta nozīmi, bet spēju

saprast un novērtēt autora prasmi, kā arī spēju izteikt savu viedokli par tekstu. Lasītājiem

jāsaprot teksta struktūra un žanrs. Viņiem jāspēj:

● izsekot līdzi autora spriedumiem;

● salīdzināt un pretstatīt tekstā ietverto informāciju;

● izdarīt secinājumus;

● analizēt tekstā esošos pierādījumus saskaņā ar personisko viedokli;

● saskatīt un izprast ironiju, metaforas un humoru;

● saskatīt valodas lietojuma nianses un smalkumus;

● atpazīt teksta uzbūves veidus, kas kalpo lasītāju pārliecināšanai un ietekmēšanai;

● saistīt izlasīto ar savu pieredzi un zināšanām.

Matemātikas kompetence arī ietver veselu virkni procesuālu prasmju. Akcents tiek likts

uz skolēnu spēju analizēt, spriest un pārrunāt idejas, prasmīgi izvirzot, formulējot un

atrisinot matemātikas problēmas. Matemātikas kompetence  ietver:

● domāšanas prasmes (piem., prasmi atšķirt dažāda veida matemātiskus

apgalvojumus);

● argumentācijas prasmes (piemēram, sekot līdzi un izvērtēt matemātisku

argumentu virknes); modelēšanas prasmes (piemēram, pārveidot “realitāti”

matemātiskās struktūrās);

● problēmu izvirzīšanas un risināšanas prasmes; attēlojuma prasmes (piemēram,

atšķirt dažādu situāciju matemātiska attēlojuma formas); simbolu un tehniskās

prasmes (piemēram, vienādojumu risināšana);

● komunikācijas prasmes un prasmi lietot matemātikas instrumentus un

palīglīdzekļus.

Dabaszinātņu kompetence ir atkarīga no spējas saistīt pierādījumus vai datus ar

jautājumiem vai secinājumiem. Šī prasme ietver:

● dabaszinātniski pētāmu jautājumu atpazīšanas procesus (piemēram, noskaidrot

pētāmo jautājumu vai ideju, atšķirt jautājumus, uz kuriem var atbildēt ar

dabaszinātniska pētījuma palīdzību no tiem, uz kuriem nevar);

● prasmi noskaidrot dabaszinātniskajai pētniecībai nepieciešamos pierādījumus

(piemēram, noskaidrot un saprast, kas ir jāsalīdzina, kādus mainīgos lielumus

jāizmaina vai jākontrolē, un kāda papildus informācija ir nepieciešama);

● spēju izdarīt secinājumus vai izvērtēt tos (piemēram, pamatojoties uz virkni

pierādījumu un datu izdarīt secinājumus, un noskaidrot secinājumu gaitā izdarīto

pieņēmumu pareizību), un pārrunāt būtiskus secinājumus (piemēram, izteikt uz
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situāciju vai datiem balstītu argumentu, iedomātajai auditorijai skaidrā un

pieņemamā veidā).

Dabaszinātņu kompetence ietver sevī arī izpratni par metodēm, ar kuru palīdzību

dabaszinātnēs iegūst pierādījumus.

Cits svarīgs kompetences elements (lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs) SSNP ir

spēja kritiski izvērtēt argumentus, pierādījumus vai tekstu.

Īss pārskats par dažiem OECD SSNP lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu

kompetenču definīcijās ietvertajiem procesiem atspoguļots 3. kopsavilkumā.

3. kopsavilkums.  OECD SSNP lasīšanas, matemātikas, dabaszinātņu

kompetencēs ietvertie procesi

Lasīšanas kompetences procesi

Dažāda veida lasīšanas uzdevumu izpilde, piemēram, teksta vispārējās izpratnes

veidošana, lai iegūtu specifisko informāciju, attīstītu interpretācijas prasmi vai

novērtētu teksta saturu un formu.

Matemātikas kompetences procesi

Matemātiskās kompetences procesi, piemēram, modelēšana, problēmuzdevumu

risināšana, ir sadalīti trīs grupās: 1) procedūru izpilde, 2) problēmuzdevumu risināšanai

nepieciešamo saikņu izveide un integrēšana, un 3) matematizēšana, matemātiskā

domāšana un vispārināšana.

Dabaszinātņu kompetences procesi

Procesa prasmes, piemēram, dabaszinātniski pētāmu jautājumu atpazīšana,

pierādījumu atrašana, secinājumu izdarīšana, to izvērtēšana un pārrunāšana,

zinātnisko jēdzienu izpratnes demonstrēšana. Procesa prasmes nav atkarīgas no

iepriekš noteikta zināšanu kopuma, taču tās bez dabaszinātniskā satura nevar pielietot.
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2.3.2. Zināšanas un izpratne

Lasīšanas, matemātikas, dabaszinātņu kompetences prasa uzkrāt zināšanas un

paaugstināt izpratni. Lasīšanas kompetence prasa zināt vārdus, spēt izlasīt uzrakstītu

tekstu un zināt gramatiskas struktūras. Matemātiskā kompetence prasa zināt

matemātikas faktus, terminus un jēdzienus un izprast matemātikas principus.

Dabaszinātņu kompetence, savukārt, prasa zināt dabaszinātniskos faktus, terminus un

jēdzienus un izprast dabaszinātņu principus un likumus.

Skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetencei pieaugot, viņi spēj

izmantot arvien plašāku un bagātāku zināšanu klāstu, un arvien labāk izprot katras zinību

jomas principus.  Katras specifiskās jomas zināšanu un izpratnes padziļināšanās ir ļoti

nozīmīgs kompetences attīstības komponents.

Taču kompetences attīstīšana nav tikai zināšanu apguve. Tā ir saistīta arī ar katras zinību

jomas metožu, procesu un ierobežojumu izpratni un spēju izmantot zināšanas, izpratni

un prasmes ikdienas kontekstā.

OECD SSNP atšķiras no citiem starptautiskiem salīdzinošiem skolēnu sasniegumu

pētījumiem, jo tās primārais uzdevums nav novērtēt skolēnu apgūto zināšanu un prasmju

daudzumu, kas noteikts skolas programmā. OECD SSNP nevērtē tikai lasīšanas,

matemātikas un dabaszinātņu apguvi skolas programmas apjomā. SSN programma

atzīst mācību priekšmetu zināšanu un prasmju nepieciešamību (skat. 4.kopsavilkumu),

taču pārbauda tās, galvenokārt, plašāko jēdzienu un prasmju apguves aspektā, kas

norāda zināšanu pielietojumu.

4. kopsavilkums. OECD SSNP lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu

kompetenču saturs

Lasīšanas kompetence

Dažāda veida tekstu lasīšana: dažāda veida saistīti teksti (piem., apraksts, stāstījums,

interpretācija, argumentācija vai instrukcija) un dokumenti ar atšķirīgu struktūru

(piemēram, veidlapas, reklāmas un sludinājumi, tabulas, diagrammas un grafiki).

Matemātikas kompetence

Matemātikas saturs: galvenokārt matemātikas “lielie jautājumi”. OECD SSNP pirmajā

ciklā tie ir pārmaiņas un attīstība, telpa un forma. Turpmākajos ciklos – varbūtība,

kvantitatīvā domāšana, nenoteiktība un attiecību savstarpējā atkarība.
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Dabaszinātņu kompetence

Dabaszinātņu jēdzieni: vielas struktūra un īpašības, ķīmiskās un fizikālās pārvērtības,

enerģijas pārveidošanās, spēki un kustība, cilvēka bioloģija, bioloģiskās atšķirības

un ģenētiskā kontrole u.c. (izvēloties šos jēdzienus no fizikas, ķīmijas un bioloģijas

priekšmetu galvenajām tēmām) un šo zināšanu pielietojums zinātniskajos uzskatos

par dzīvi un veselību, zemi un apkārtējo vidi, tehnoloģiju.

2.3.3. Pielietojuma konteksts

Visbeidzot, kompetence ietver sevī

● kontekstu apzināšanos un novērtēšanu, kuros teksti ir uzrakstīti, kuros matemātika

tiek izmantota un kuros dabaszinātnes darbojas,

● spēju izmantot zināšanas, izpratni un prasmes atbilstoši konkrētajai jomai

visdažādākajos kontekstos reālajā dzīvē, nevis skolā. Šī kompetences  definīcija

ir daudz plašāka par pagājušā gadsimta 70-ajos gados pieņemto definīciju (ko

dažreiz sauc arī par “funkcionālo” vai “izdzīvošanas” lasīt un rakstīt prasmi). Šo

agrāko pieeju uzmanības centrā bija minimālo prasmju apguve, kas ļautu

funkcionēt pieaugušo sabiedrībā.

Atbilstoši šodienas definīcijai lasīšanas kompetence ietver to kontekstu izprašanu, kuros

teksts ir radīts, un spēju izmantot šo kontekstuālo izpratni, lai interpretētu un izteiktu

savu viedokli par tekstu. Modernās definīcijas atzīst, ka lasīšanas kompetencei ir būtiska

loma līdzdarbības nodrošināšanā ļoti daudzveidīgos sociālajos kontekstos.

Tieši tāpat modernās matemātikas un dabaszinātņu kompetences definīcijas akcentē

to kontekstu atpazīšanas un izpratnes nozīmi, kuros darbojas matemātika un

dabaszinātnes, un to spēku nozīmi, kas veido šīs cilvēka darbības jomas.

Līdzās kontekstu izpratnei, kuros ir sarakstīti teksti, un kuros darbojas matemātika un

dabaszinātnes, un veidiem, kā tās mijiedarbojas un ietekmē kontekstu, kā konteksts

tās veido, kompetences ietver arī spēju izmantot zināšanas, izpratni un prasmes šajās

trīs jomās dažādos kontekstos un dažādiem mērķiem.

Saskaņā ar OECD SSNP konceptuālo pieeju tiek uzskatīts, ka lasīšanas, matemātikas

un dabaszinātņu kompetences ietver spēju izmantot procesus un pielietot zināšanas

ļoti dažādos kontekstos:

● Lasīšanas kompetence ietver spēju lasīt gan daudzveidīgus mācību materiālus, gan

brīvas izvēles materiālus ārpus skolas, ieskaitot lasīšanu personiskiem mērķiem

(personiskās vēstules, daiļliteratūra, biogrāfijas, utt.); sabiedriskam pielietojumam



21

2.nodaļa

(oficiālie dokumenti, publiskā informācija, utt.), darba vajadzībām un tālākai izglītībai

(mācību grāmatas, utt.).

● Matemātiskā kompetence ietver spēju pielietot matemātikas zināšanas, prasmes

un izpratni tādos kontekstos, kuri balstās uz skolēnu reālu pieredzi un darbību reālā

situācijā. Svarīga matemātikas kompetences definīcijas daļa ir saistīta ar

matemātisku uzdevumu risināšanu un matemātikas izmantošanu dažādās situācijās.

Šīs situācijas ietver personisko dzīvi, skolu, darbu un sportu (vai brīvā laika

pavadīšanu vispār), sabiedrību ikdienas un zinātniskos kontekstos.

● Dabaszinātņu kompetence ietver spēju risināt problēmas reālās dzīves situācijās,

kas ietekmē mūs kā indivīdus (piemēram, pārtikas  un enerģijas izmantošana) vai

kā vietējās sabiedrības locekļus (piemēram, ūdens attīrīšana vai spēkstacijas

atrašanās vieta), vai kā pasaules pilsoņus (piemēram, globālā sasilšana,

biodaudzveidības samazināšanās).  Dabaszinātņu kompetences konteksti ir saistīti

ar ‘es’ un ģimene (personiskie), sabiedrība (publiskie), dzīve pasaulē (globālie) un

dabaszinātnisko zināšanu evolūciju un tās ietekmi uz sociālajiem lēmumiem

(vēsturiskie).

5. kopsavilkums apkopo šos kontekstus.

5. kopsavilkums. OECD SSNP lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu

kompetenču konteksti

Lasīšanas kompetence

Lasīt dažādām situācijām rakstītus tekstus, piemēram, personiskajai interesei vai lai

apmierinātu darba prasības.

Matemātikas kompetence

Izmantot matemātiku dažādās situācijās, piemēram, jautājumu risināšanai, kas

ietekmē indivīdus, sabiedrību un visu pasauli.

Dabaszinātņu kompetence

Izmantot dabaszinātnes dažādās situācijās, piemēram, jautājumu risināšanai, kas

ietekmē indivīdus, sabiedrību un visu pasauli.
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LASĪŠANAS KOMPETENCES

NOVĒRTĒŠANA

 

3.1. Lasīšanas uzdevumu novērtēšanas aspekts

OECD SSNP ietvaros tiek vērtēta skolēnu spēja veikt dažādus lasīšanas uzdevumus.

Testa uzdevumu veidošanas mērķis ir izstrādāt tādus uzdevumu veidus, ar kādiem

skolēni sastapsies “autentiskās” lasīšanas situācijās, t.i., reālajā dzīvē. Tāpēc pētījumā

tiek vērtēti pieci teksta izpratnes aspekti. Tiek gaidīts, ka lasītāji (t.i. testējamie skolēni),

neskatoties uz savām vispārējām prasmēm, spēs nodemonstrēt zināmu kompetences

līmeni katrā no aspektiem. Starp šiem pieciem aspektiem pastāv savstarpējas

mijattiecības, jo katram no tiem, iespējams, būs nepieciešamas vairākas vienādas

pamatprasmes, un viena aspekta veiksmīga izpilde nebūs atkarīga no cita aspekta

veiksmīgas izpildes. Turpmāk aplūkosim šos OECD SSNP izmantotos piecus lasīšanas

kompetences vērtēšanas aspektus (3.1.zīm.).

3.1.1. Plaša, vispārēja teksta izpratne

Šis aspekts liek lasītājam aplūkot tekstu kopumā vai plašākā perspektīvā. Skolēniem,

piemēram, var lūgt demonstrēt sākotnējo teksta izpratni, nosakot teksta galveno tēmu,

izskaidrot kartes vai grafika mērķi, atrast vispārinātam jautājumam atbilstošu teksta

daļu, vai koncentrēties uz vairākām specifiskām teksta daļām un noteikt tēmu no

konkrētas informācijas kategorijas vairākkārtīgas atkārtošanās. Galvenās idejas

atrašana ietver sevī ideju  hierarhijas izveidošanu un visbūtiskāko ideju izvēli. Šāds

uzdevums parāda, vai skolēns spēj atšķirt galvenās idejas no sīkākām detaļām, vai

spēj atpazīt galvenās tēmas kopsavilkumu  vienā teikumā vai virsrakstā.

3.1.2. Informācijas iegūšana

Ikdienas dzīvē lasītājiem bieži ir nepieciešama kāda konkrēta informācija. Viņiem,

varbūt, vajag atrast telefona numuru. Viņiem, varbūt, jāpārbauda vilciena vai autobusa

atiešanas laiki. Viņi, iespējams, vēlas noskaidrot kādu konkrētu faktu, lai atbalstītu vai

noraidītu kādu izteikumu. Lai prasmīgi iegūtu informāciju, lasītajam jāspēj  ātri pārskatīt

tekstu, sameklēt un izvēlēties nepieciešamo informāciju. Pētījuma uzdevumos

informācijas iegūšanai skolēniem jānoskaidro informācijas būtiskus elementus: tēlus,

laiku, darbības vietu, utt. Viņiem jautājumā dotā informācija jāsaskaņo ar vai nu tieši

tāpat izteiktu vai sinonīmisku informāciju tekstā un jāizmanto to, lai atrastu nepieciešamo

jauno informāciju. Tas liek izvēlēties starp divām vienādām informācijām. Sistemātiski

dažādojot elementus, kas sagādā skolēniem grūtības, var novērtēt prasmīga snieguma

dažādas pakāpes, kas saistītas ar šo teksta uztveres aspektu.
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3.1.3. Interpretēšana

Lasītājiem ir jāpaplašina savi sākotnējie iespaidi par tekstu, loģiski jāapstrādā

informācija tā, lai veidotos konkrētāka un pilnīgāka izlasītā teksta izpratne. Uzdevumi šī

aspekta novērtēšanai ietver informācijas salīdzināšanu un pretstatīšanu – divu vai vairāku

teksta informāciju integrēšanu, secinājumu veidošanu par attiecībām starp dažādiem

informācijas avotiem, un papildus liecību atrašanu un uzskaitīšanu autora nodomu

izpratnei.

3.1.ZĪMĒJUMS
Pieci lasīšanas kompetences novērtēšanas aspekti.

LASĪŠANAS

KOMPETENCE

Galvenokārt izmanto 
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3.1.4. Teksta satura novērtēšana

Šis aspekts liek lasītājam tekstā atrasto informāciju saistīt ar zināšanām no citiem

avotiem. Lasītājam jānovērtē tekstā izteiktie viedokļi, salīdzinot tos ar savām zināšanām

par pasauli vai citos pētījuma testa uzdevumu tekstos atrasto informāciju, vai informāciju,

kas skaidri izteikta jautājumā. Daudzās situācijās jāzina, kā pamatot savu viedokli. Tipiski

novērtēšanas uzdevumi liek skolēniem sniegt  pierādījumus un argumentus, kas nav

ietverti tekstā, novērtēt kādas noteiktas informācijas vai liecības atbilstību, izteikt

salīdzinājumus ar morāles vai ētikas standartiem, saskatīt informāciju, kas varētu

pastiprināt autora izteikto viedokli un izvērtēt tekstā sniegto pierādījumu un informācijas

pietiekamību.

3.1.5. Teksta formas novērtēšana

Šie uzdevumi liek lasītājam atkāpties no teksta, aplūkot to objektīvi un izvērtēt tā kvalitāti

un piemērotību. Šajos uzdevumos ļoti nozīmīgas ir zināšanas par teksta struktūru un

žanru. Skolēniem jāsaskata valodas nianses – piemēram, jāparāda izpratne par to,

kādos gadījumos īpašības vārda izvēle var  paspilgtināt interpretāciju. Vērtēšanas

uzdevumos skolēniem jānosaka konkrēta teksta lietderība noteiktam mērķim, jāizvērtē,

kā autors ir izmantojis  konkrētās tekstuālās iezīmes noteikta mērķa sasniegšanai, un

jāidentificē vai jākomentē autora lietotās stils, mērķi un attieksme.

3.1. tabula parāda lasīšanas  uzdevumu sadalījumu SSNP pirmajā ciklā atbilstoši iepriekš

aprakstītajiem pieciem aspektiem. Pirmajiem trīs aspektiem atbilst 70 % uzdevumu,

kuros tiek vērtēts, cik labi skolēni spēj izprast un lietot teksta informāciju. Pārējiem

aspektiem ir nepieciešamas plašākas novērtēšanas spējas.

3.1.TABULA
Lasīšanas uzdevumu sadalījums atbilstoši lasīšanas kompetences vērtēšanas

aspektiem

Aspekts Uzdevumu % 
Plaša, vispārīga izpratne 20 
Informācijas iegūšana 20 
Interpretēšana 30 
Teksta satura novērtēšana 15 
Teksta formas novērtēšana 15 
KOPĀ 100 
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3.2. Teksta tipi lasīšanas uzdevumos

SSNP lasīšanas kompetences vērtēšanas uzdevumu pamatā ir atšķirība starp vienlaidus

tekstiem un pārtrauktiem tekstiem. Vienlaidus teksti parasti sastāv no teikumiem, kas

savukārt, ir sakārtoti rindkopās. Tie var veidot plašākas struktūras, piemēram, sadaļas,

nodaļas un grāmatas. Pārtraukti teksti vai dokumenti, sniedz informāciju dažādos veidos,

(piemēram, anketas, grafiki, kartes).

3.2.1. Vienlaidus teksti

Parasti visi standarta “prozas” darbi ir vienlaidus teksti. Tos grupē atbilstoši autora

mērķim piecos tipos, ko izmanto arī SSNP.

1. Apraksti attiecas uz objektu īpašībām telpā, un parasti tie sniedz atbildi uz “kas”

jautājumiem.

2. Stāstījums attiecas uz objektu īpašībām laikā un parasti sniedz atbildi uz jautājumu

“kad” vai “kādā secībā”.

3. Izskaidrojums  sniedz tādu informāciju kā salikti jēdzieni un prāta koncepti vai

tos elementus, kuros jēdzienus un konceptus var analizēt. Teksts sniedz

izskaidrojumu, kā elementi savā starpā ir saistīti jēgpilnā veselumā un bieži atbild

uz jautājumu “kā”.

4. Argumentācija  sniedz ierosinājumus par attiecībām starp jēdzieniem vai citiem

ierosinājumiem. Šādi teksti bieži atbild uz jautājumu “kāpēc”.

5. Instrukcija (dažreiz sauc arī par izpildrakstiem) sniedz norādījumus par to, ko

darīt, un ietver procesa aprakstu, likumus, noteikumus un statūtus, kas konkretizē

noteiktu uzvedību.

3.2.2. Pārtraukti teksti

Pretstatā vienlaidus tekstiem, pārtrauktie teksti ir dažādi pēc formas, tāpēc tos klasificē

atbilstoši to struktūrai nevis autora mērķim. SSNP tiek lietoti seši pārtraukto tekstu tipi:

1. Anketas un veidlapas ir strukturēti un formatēti teksti, kas liek lasītājam atbildēt

uz konkrētiem jautājumiem noteiktā veidā. Tipiski piemēri ir nodokļu deklarācijas,

imigrācijas anketas, vīzas pieteikumi, iesniegumu veidlapas, statistiskās anketas,

utt.

2. Reklāmas un sludinājumi ir dokumenti, kas veidoti, lai rosinātu lasītāju uz kādu

darbību, piemēram, preču vai pakalpojumu iegāde, vai sanāksmju vai pasākumu

apmeklēšana, piedalīšanās vēlēšanās, utt. Šo dokumentu mērķis ir pārliecināt

lasītāju. Tie piedāvā kaut ko un pieprasa lasītāja uzmanību un rīcību vienlaicīgi.

Reklāmas, ielūgumi, aicinājumi, brīdinājumi un paziņojumi ir šī dokumentu veida

piemēri.
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3. Grafiki  ir ikoniski datu atspoguļojumi. Tos lieto zinātniskas argumentēšanas

nolūkā, kā arī žurnālos un laikrakstos, lai parādītu skaitlisku informāciju uzskatāmā

veidā.

4. Diagrammas  bieži papildina tehniskus aprakstus (piemēram, mājsaimniecības

ierīču daļas), vēstījuma tekstus un instruktīva rakstura tekstus (piemēram,

ilustrējot, kā salikt kopā kādu mājsaimniecības ierīci). Bieži ir lietderīgi atšķirt

procedūru (kādā veidā) no procesu (kā kaut kas darbojas ) diagrammas.

5. Tabulas un matricas. Tabulas ir rindu un sleju matricas. Parasti visiem vienas

slejas un vienas rindas ierakstiem ir kopīgas īpašības, tāpēc to virsraksti ir teksta

informācijas struktūras daļa. Parastākās tabulas ir dažādi satiksmes līdzekļu

kustības saraksti, pieprasījuma formas un indeksu lapas.

6. Kartes ir  pārtraukti teksti, kas norāda ģeogrāfiskās attiecības starp vietām. Ir

ļoti dažādas kartes. Ceļu kartes norāda attālumus un maršrutus starp noteiktām

vietām, tematiskās kartes norāda attiecības starp vietām un sociālās vai fiziskās

iezīmes.

Pētījumā ietverto tekstu iedalījums un dažādība (3.2.tabula) ir būtiska pētījuma iezīme.

Vienlaidus teksti pārstāv gandrīz divas trešdaļas pētījumā ietverto tekstu, no kuriem

lielākais apjoms  ir izskaidrošanas tipa tekstiem. Divas trešdaļas no pārtrauktiem

tekstiem ir tabulas vai grafiki. Pārējie pārtrauktie teksti ir kartes, reklāmas un veidlapas,

kādas 15 gadīgi skolēni varētu lasīt un izmantot.

3.2.TABULA
Lasīšanas uzdevumu sadalījums atbilstoši teksta tipiem

Teksta tips Uzdevumi % 
Stāstījums 13 
Izskaidrojums 22 
Apraksts 13 
Argumentācija/Pārliecināšana 13 
Instrukcija 5 
KOPĀ vienlaidus teksti 66 
  
Grafiki  11 
Tabulas 11 
Diagrammas 3 
Kartes 3 
Veidlapas 3 
Reklāmas 2 
KOPĀ pārtrauktie teksti 33 
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3.3. Teksta mērķi

Pētījuma ietvaros izšķir četras lasīšanas situācijas: lasīšana personiskiem mērķiem,

lasīšana sabiedriskam pielietojumam, lasīšana darba vajadzībām un lasīšana izglītībai.

Tā kā pētījumā lasīšanas kompetences vērtēšanas nolūks ir noteikt lasīšanas veidus

gan klasē, gan ārpus tās, tad veidi, kādos ir definētas lasīšanas situācijas nevar vienkārši

balstīties uz vietu, kur notiek lasīšana. Piemēram, mācību grāmatas lasa gan skolā,

gan mājās, un šo tekstu lasīšanas procesi un mērķi maz atšķiras šajās divās vidēs.

Tāpēc pētījuma ietvaros lasīšanas situācijas var izprast kā tekstu vispārēju kategorizāciju,

kas pamatojas un to iedomāto lietojumu, uz tiešajām un netiešajām attiecībām ar citiem

testiem un uz vispārējo saturu. Tāpēc īpaša  uzmanība tiek pievērsta tekstu izcelsmei

un saturam. Mērķis ir panākt līdzsvaru starp lasīšanas kompetences plašās definīcijas

atspoguļojumu, kuru izmanto pētījumā, un dalībvalstu valodas un kultūras dažādības

atspoguļojumu. Šī daudzveidība nodrošina, to ka vērtēšanas saturs nedod priekšrocības

nevienai grupai.

1. Lasīšana personiskiem mērķiem tiek īstenota, lai apmierinātu paša indivīda

praktiskās un  intelektuālās intereses. Tā ietver arī lasīšanu, lai uzturētu vai attīstītu

personiskās saiknes ar citiem cilvēkiem. Saturs parasti ietver personiskās vēstules,

daiļliteratūru, biogrāfijas un informatīvos tekstus zinātkāres apmierināšanai, kā arī

lasīšanu atpūtai.

2. Lasīšana sabiedriskam pielietojumam tiek īstenota, lai piedalītos plašākas

sabiedrības aktivitātēs. Tā ietver oficiālo dokumentu lietošanu, kā arī informāciju par

sabiedriskiem notikumiem. Vispār šie uzdevumi saistās ar vairāk vai mazāk anonīmiem

kontaktiem ar citiem.

3. Lasīšana darba vajadzībā ,iespējams, vēl nenodarbina 15 gadīgo prātus, taču ir divi

būtiski iemesli šādu situāciju iekļaušanai pētījumā. Pirmkārt, lasīšana šādās situācijās

parasti cieši asociējas ar kādu tūlītēju uzdevumu. Otrkārt, daži lasīšanas  paņēmieni

palīdz sagatavot skolēnus darba dzīvei, kurai drīz pievienosies pētījuma mērķauditorija.

4. Lasīšana izglītībai vai lasīšana, lai mācītos, parasti ir saistīta ar informācijas apguvi

kā daļu no lielāka uzdevuma. Bieži lasīšanas materiālu neizvēlas paši skolēni, bet to

viņiem iedod skolotājs. Saturs parasti atbilst mācību mērķim.

3.3. tabulā parādīts lasīšanas uzdevumu sadalījums atbilstoši teksta mērķim. Mazāka

loma tiek piešķirta lasīšanai darba vajadzībām, jo 15 gadīgie skolēni diezgan slikti

pazīst šo teksta kategoriju. Tāpat ir svarīgi samazināt potenciālo atkarību no konkrētām

profesionālām zināšanām, kas parādās izvēloties profesijai atbilstošus tekstus.
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3.nodaļa

3.3.TABULA
Lasīšanas uzdevumu sadalījums atbilstoši teksta mērķim

Teksta mērķis Uzdevumu % 
Personisks 28 
Izglītība 28 
Darba vajadzībām 16 
Sabiedriskam pielietojumam 28 
KOPĀ  100 
 

3.4. Testa jautājumu formāti

Vairāk par pusi (55 %) ir dažādi lasīšanas uzdevumi ar atbilžu izvēli, kas prasa ļoti maz

subjektīvu spriedumu no testa vērtētāju puses. Pārējos 45 %  uzdevumu skolēniem

jāveido pašiem savas atbildes (tā saucamās brīvās atbildes) un testu vērtētājiem,

savukārt, tās jānovērtē. Uzdevumos ar brīvajām atbildēm skolēniem nepieciešams

novērtēt piedāvātā teksta saturu un formu.

3.5. Testa uzdevumu vērtēšana

Testa uzdevumos ar atbilžu izvēli ir tikai viena pareiza atbilde, tāpēc testa vērtētāju

darbs šajā gadījumā ir ļoti vienkāršs – jākonstatē, vai skolēns ir izvēlējies pareizo

atbildes variantu.

Testa uzdevumu ar brīvajām atbildēm vērtēšanā tiek izmantota sarežģītāka sistēma,

lietojot ‘’pareizas‘’ un ‘’daļēji pareizas’’ un ‘’nepareizas’’ atbildes jēdzienus.

Psihometriskie modeļi ir ļoti piemēroti šādai vērtēšanai un dažos veidos pat lietderīgāki

nekā “pareizs’’ vai ‘’nepareizs” pieeja, jo tie vairāk izmanto skolēnu brīvajās atbildēs

ietverto informāciju. Svarīgi atzīmēt, ka vērtētājiem ir ieteikts nepievērst uzmanību

pareizrakstības un gramatikas  kļūdām, ja vien tās netraucē jēgas izpratni, jo šis pētījums

nav jāuztver kā rakstiskās izpausmes tests.
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LASĪŠANAS KOMPETENCES LĪMEŅI OECD
SNNP PIRMAJĀ CIKLĀ

 

6. kopsavilkums. Lasīšanas kompetences novērtēšanas aspekti un līmeņi

Lasīšanas kompetences novērtēšanas aspekti

        Informācijas iegūšana Tekstu interpretēšana Tekstu novērtēšana

Ko vērtē katrā lasīšanas kompetences aspektā:

Izmantojot 2. un 3. nodaļā sniegto konceptuālo pieeju un konkrētos skolēnu rezultātus

testa lasīšanas uzdevumos OECD SSNP pirmajā ciklā, tika izstrādāts lasīšanas rezultātu

attēlošanas veids šajā pētījumā. Tika nolemts lasīšanas rezultātus attēlot četrās skalās

(skat. 3.1.):

● informācijas iegūšanas skalā;

● tekstu interpretēšanas skalā;

● tekstu novērtēšanas skalā;

● kopējā lasīšanas kompetences skalā.

Bez tam katrā no atsevišķajām skalām tika definēti pieci kompetences līmeņi. Pārskats

par šiem līmeņiem sniegts 6. kopsavilkumā.

Informācijas iegūšana ir 
noteiktas informācijas  
atrašana tekstā. 

Tekstu interpretēšana ir 
teksta izpratnes 
veidošana, 
balstoties uz tekstā 
atrodamiem 
pierādījumiem. 

Teksta novērtēšana ir 
teksta sasaiste ar 
personisko pieredzi, 
zināšanām un viedokli. 
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Lasīšanas kompetences līmeņi OECD SSNP pirmajā ciklā

Uzdevumu grūtības pakāpes pieauguma raksturojums katrā lasīšanas

kompetences aspektā:

Uzdevuma grūtības 
pakāpe ir atkarīga no 
tekstā atrodamās 
informācijas daudzuma. 
Tā ir atkarīga arī no 
vairākiem citiem 
nosacījumiem, kas 
jāizpilda, lai atrastu 
nepieciešamo 
informāciju, kā arī no tā, 
vai informācija ir 
jāsakārto kādā noteiktā 
secībā. Grūtības pakāpe 
ir atkarīga no 
informācijas 
nozīmīguma un 
konteksta zināšanām. 
Citas būtiskas iezīmes ir 
teksta sarežģītība, 
konkurējošas 
informācijas klātbūtne 
un svarīgums. 

Uzdevuma grūtības 
pakāpe ir atkarīga no 
nepieciešamās 
interpretācijas veida, kur 
vieglākajos uzdevumos 
tekstā jānosaka galvenā 
doma, sarežģītākos 
uzdevumos jāizprot 
teksta attiecības, bet 
vissarežģītākajos 
uzdevumos vai nu 
jāizprot valodas nozīme 
kontekstā, vai jāspēj 
domāt analoģijās. Tāpat 
tā ir atkarīga no tā, cik 
skaidri tekstā ir izteiktas 
domas un informācija, 
kas lasītājam 
nepieciešama 
uzdevuma izpildei, cik 
nozīmīga ir 
nepieciešamā 
informācija, cik daudz ir 
tekstā konkurējošas 
informācijas. Visbeidzot, 
uzdevuma grūtību 
ietekmē arī teksta 
garums, 
sarežģītība un lasītāja 
zināšanas par teksta 
saturu. 

Uzdevuma grūtības 
pakāpe ir atkarīga no 
nepieciešamā 
novērtēšanas veida, kur 
vienkāršākajos 
uzdevumos jānosaka 
vienkāršas saiknes vai 
skaidrojumi, kas tekstu 
sasaista ar iepriekšējo 
pieredzi, bet 
sarežģītākajos 
uzdevumos 
nepieciešama 
pieņēmumu izteikšana 
un izvērtēšana. Tāpat tā 
ir atkarīga no ārpus 
teksta zināšanām; 
teksta sarežģītības; 
nepieciešamā teksta 
izpratnes līmeņa; cik 
skaidri lasītājs tiek 
virzīts uz atbilstošo 
faktoru izpratni gan 
tekstā, gan uzdevumā. 
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4.nodaļa

Kompetences līmeņi

 

        Informācijas iegūšana Tekstu interpretēšana Tekstu novērtēšana

5.Atrast un sakārtot noteiktā 
secībā vai savienot dziļi 
tekstā pamatotas 
informācijas atsevišķas 
daļas, no kurām dažas var 
nebūt pamattekstā. Izprast, 
kura teksta informācija ir 
nepieciešama uzdevumu 
izpildei. Spēt tikt galā ar ļoti 
ticamu un/vai plašu 
konkurējošo informāciju. 
 

Veidot jēgu, balstoties uz 
niansētu valodas izpratni vai 
demonstrēt pilnīgu un 
detalizētu teksta izpratni. 

Kritiski izvērtēt vai izteikt 
pieņēmumus, balstoties uz 
konkrētām zināšanām. Spēt 
tikt galā ar jēdzieniem, kas ir 
pretstatā sagaidītajiem un 
padziļināti izprast garus vai 
sarežģītus tekstus. 

4.Atrast un sakārtot noteiktā 
secībā vai apvienot vairākas 
tekstā pamatotas 
informācijas daļas, katrai no 
kurām jāatbilst dažādiem 
kritērijiem nezināma 
konteksta vai formas tekstā. 
Izprast, kura informācija 
tekstā ir piemērota 
uzdevumu izpildei. 

Lietot augsta līmeņa uz 
teksta saturu balstītus 
secinājumus lai, izprastu, un 
klasificētu mazpazīstamu 
tekstu un veidotu atsevišķas 
teksta daļas izpratni, 
apskatot tekstu kopumā. 
Spēt tikt galā ar vairākām 
vārda nozīmēm un idejām, 
kas ir pretējas sagaidītajām 
un negatīvi izteiktajām 
idejām. 

Izmantot formālas un 
vispārpieejamas zināšanas, 
lai izteiktu pieņēmumus vai 
kritiski izvērtētu tekstu. 
Parādīt precīzu garu un 
sarežģītu teksta izpratni. 

3.Atrast un dažos gadījumos 
atpazīt saistību starp teksta 
informācijas daļām, katrai no 
kurām jāatbilst dažādiem 
kritērijiem. Spēt tikt galā ar 
plaši pārstāvētu konkurējošu 
informāciju. 

Integrēt vairākas teksta 
daļas, lai noskaidrotu 
galveno ideju, saprastu 
attiecības un veidotu izpratni 
par vārdu vai teikumu. 
Salīdzināt, pretstatīt vai 
klasificēt, ņemot vērā 
daudzus kritērijus. 

Salīdzināt un veidot 
sakarības, sniegt 
izskaidrojumus vai izvērtēt 
kādu teksta īpašību. 
Demonstrēt detalizētu teksta 
izpratni saistībā ar zināmo, 
ikdienišķo, vai balstīties uz 
mazāk zināmo. 

2.Atrast vienu vai vairākas 
informācijas, katrai no kurām 
jāatbilst dažādiem kritērijiem. 
Spēt tikt galā ar konkurējošu 
informāciju. 

Noteikt teksta galveno domu, 
izprast attiecības, veidot vai 
pielietot vienkāršu 
klasifikāciju, vai veidot 
izpratni ierobežotā teksta 
daļā, ja šī informācija nav ļoti 
nozīmīga un ir nepieciešams 
atrast tekstā zemākā līmeņa 
pierādījumus. 

Salīdzināt vai veidot 
sakarības starp tekstu un 
iepriekšējām zināšanām, vai 
izskaidrot kādu teksta iezīmi, 
balstoties uz personisko 
pieredzi un attieksmi. 

1.Ņemt vērā vienu atsevišķu 
kritēriju, lai atrastu vienu vai 
vairākas neatkarīgas skaidri 
izprotamas informācijas 
daļas. 

Atpazīt galveno teksta domu 
vai autora mērķi par 
pazīstamu tēmu, ja 
nepieciešamā informācija ir 
tekstā skaidri izteikta. 

Veidot vienkāršas sakarības 
starp teksta informāciju un 
ikdienas zināšanām un 
vispārzināmo. 
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OECD SSNP PIRMĀ CIKLA UZDEVUMU

PIEMĒRI

Nodaļā ievietotie uzdevumu piemēri ilustrē uzdevumu un jautājumu veidus, kas izmantoti

pētījumā lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu jomās. Šie uzdevumi un jautājumi

izvēlēti, lai demonstrētu saikni starp pētījuma vērtēšanas struktūru un uzdevumiem.

Piemēros tiek izmantoti gan uzdevumi ar atbilžu izvēli, gan uzdevumi, kuros skolēniem

jāsniedz brīvās atbildes.

Piecu līmeņu skala, kura izstrādāta pētījuma pirmā cikla laikā, izmantota lasīšanas

kompetences vērtēšanā. Matemātikas un dabaszinātņu uzdevumu vērtēšanas piemēros

šajā nodaļā izmantota skala ar trīs grūtības pakāpēm. Taču jāatzīmē, ka pētījuma pirmā

cikla matemātikas un dabaszinātņu rezultātu attēlošanā šis vērtēšanas veids (trīs grūtības

pakāpes) netiek izmantots.
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OECD SSNP pirmā cikla uzdevumu piemēri

GRAFITI

Es vāros no dusmām, jo skolas siena ir notīrīta un nokrāsota
no jauna jau ceturto reizi, lai tiktu vaļā no grafiti. Jaunrade ir
brīnišķīga, bet cilvēkiem jāatrod veids, lai izpaustu sevi, neliekot
sabiedrībai par to maksāt.

Kādēļ jāsabojā jauniešu reputācija, rakstot grafiti tur, kur tas
nav atļauts? Profesionāli mākslinieki neizkar savus zīmējumus
ielās, vai ne? Tā vietā viņi meklē atbalstu un iegūst popularitāti
atļautās izstādēs.

Pēc manām domām, ēkas, žogi un parku soliņi ir mākslas
darbi paši par sevi. Ir patiešām žēl sabojāt šo arhitektūru ar
grafiti, un vēl šī metode sagrauj ozona slāni. Es patiešām
nespēju saprast kriminālos māksliniekus, kādēļ viņi to dara, jo
viņu ‘’mākslas darbi’’ tiek notīrīti atkal un atkal.

Helga

Par gaumi nestrīdas. Sabiedrība ir pilna ar informāciju un
reklāmu: kompāniju logo, veikalu nosaukumi. Lieli uzmācīgi
plakāti ielu malās. Vai tie ir pieņemami? Jā, vairumā gadījumu.
Vai grafiti ir pieņemami? Daži cilvēki saka ‘’jā’’, daži ‘’nē’’.

Kurš maksā par grafiti? Kurš galu galā maksā par reklāmu?
Pareizi. Patērētājs.

Vai cilvēki, kas uzstāda ziņojumu dēļus, prasa tavu
piekrišanu?  Nē. Vai grafiti rakstītājiem un zīmētājiem vajadzētu
to darīt?  Vai tas viss nav tikai informācijas jautājums - tavs
vārds, bandu vārds, lieli ielu darbu nosaukumi?

Padomājiet par strīpainajiem un rūtainajiem apģērbu
gabaliem, kas parādījās veikalos pāris gadu atpakaļ. Un
slēpotāju apģērbs? Modeļi un krāsas tika nozagti tieši no
ziedošajām betona sienām.Tas ir diezgan uzjautrinoši, ka šie
modeļi un krāsas ir pieņemtas un apbrīnotas, bet grafiti tajā
pašā stilā tiek uzskatīti par šausmīgiem.

Mākslai ir grūti laiki.
Sofija
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Informācijas 

ieguve 
 

Līmenis 

 Tekstu 
interpretēšana 

 
Līmenis 

 Tekstu 
novērtēšana 

 
Līmenis 

5  
 
 
 
 
 
 
1.JAUTĀJUMS 
GRAFITI 
 
Kāpēc Sofija atsaucas uz
reklāmu? 

5 3.JAUTĀJUMS 
GRAFITI 
 
Var runāt, par ko stāstīts vēstulē
(tās saturs). 
Var runāt par to, kā tā uzrakstīta
(tās stils). 
Neņemot vērā, kuram viedoklim
tu piekrīti, kura vēstule tev liekas
labāka? Pamato savu atbildi,
balstoties uz to, kā viena vai otra
no vēstulēm ir uzrakstīta! 
 

5 

 
4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šis uzdevums liek  
skolēniem meklēt  
analoģijas attiecības  
starp divām tekstā minētām 
parādībām. 
 
Vērtējums – viens punkts  
-Atbildes, kurās norādīts,  
ka tiek salīdzināta  
reklāma un grafiti, un  
pievienojas domai, ka  
reklāma ir legāla grafiti  
forma 
vai 
- Atbildes, kas atzīst, 
ka atsaukšanās uz  
reklāmu ir, veids, kā  
aizstāvēt grafiti 
 
 
2.JAUTĀJUMS 
GRAFITI 

 
Abu vēstuļu mērķis ir... 
A. paskaidrot, kas grafiti ir; 
B. paust viedokli par grafiti; 
C. parādīt grafiti popularitāti 
D. pastāstīt cilvēkiem, cik

daudz naudas tiek tērēts,
notīrot grafiti. 

 
Šajā uzdevumā skolēniem,
salīdzinot katra teksta
galvenās idejas, jānoskaidro
kopīgais abos tekstos. 
 
Vērtējums – viens punkts 
Izvēlēts B variants. 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Šajā uzdevumā skolēniem jāizvērtē
autora rakstīšanas prasme,  
salīdzinot divas īsās vēstules par  
grafiti. Skolēniem jābalstās uz  
savu izpratni par to, kas ir labs 
rakstīšanas stils. 
 
Vērtējums – viens punkts 
-Atbildes, kas izskaidro  
skolēnu viedokli par vienas vai abu
vēstuļu stilu vai formu. Atbildēm  
jāattiecas uz tādiem kritērijiem kā
rakstīšanas stils, argumenta  
struktūra, argumenta skaidrība un
spēcīgums, izmantotais tonis un  
lasītāja pārliecināšanas  
paņēmieni. Tādi jēdzieni kā “labāk
argumenti” ir jāpamato. 
 
 
4.JAUTĀJUMS 
GRAFITI 
 
Kurai vēstules autorei tu piekrīti? 
Paskaidro atbildi saviem vārdiem,
atsaucoties uz to, kas rakstīts vienā
vai abās vēstulēs! 
 
Šajā uzdevumā skolēniem  
jāsalīdzina divos īsajos tekstos  
izteiktās domas ar personisko  
viedokli un attieksmi. Skolēniem 
jāparāda plaša izpratne par  
vismaz vienu no vēstulēm. 
 
Vērtējums – viens punkts 
-Atbildes, kas izskaidro skolēna 
viedokli, balstoties uz vienas vai  
abu vēstuļu saturu. Viņi var  
atsaukties uz autora vispārējo  
nostāju (piem., par vai pret) vai uz
argumenta detaļām. Autora 
argumenta interpretācijai jābūt  
skaidrai. Skaidrojums var būt  
teksta parafrāzes veidā, taču  
kopumā tas nedrīkst būt oriģināla  
kopija bez izmaiņām vai  
papildinājumiem. 
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OECD SSNP pirmā cikla uzdevumu piemēri

Diagramma rāda valsts ‘’darba spējīgā vecuma iedzīvotāju’’, vai darbaspēka struktūru. 1995.

gadā iedzīvotāju skaits valstī bija apmēram 3,4 miljoni.

 Darbaspēka struktūra 1995. gada 31. martā (tūkstošos)1

Darba spējīgā vecuma 
iedzīvotāji2 

2656.5 

Ārpus darba grupa
3 

949,9 35,8% 
Darbaspēka grupa 

1706,5 64,2% 

Pilna darba diena 

1237,1 78,4% 

Nodarbinātie 

1578,4 92,5% 
Bezdarbnieki 

128,1 7,5% 

Nepilna darba diena 

341,3 21,6% 

Meklē pilnu darba 
dienu 

101,6 79,3% 
 

Meklē nepilnu 
darba dienu 

26,5 20,7% 
 

Meklē pilnu darba 
dienu 

23,2 6,8% 
 

Nemeklē pilnu 
darba dienu 

318,1 93,2% 
 

Piezīmes 

1. Cilvēku skaits dots tūkstošos (x1 000). 
2. Darba spējīgā vecuma iedzīvotāji - ļaudis vecumā no 15 līdz 65 gadiem. 
3. ‘’Ārpus darba grupa’’ - tie, kas aktīvi nemeklē darbu un / vai nav iesaistāmi darbā. 
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 Līmenis  Līmenis  Līmenis 
1.JAUTĀJUMS 
DARBASPĒKS 
 
Cik cilvēku darba
spējīgā vecumā nebija

darbaspēka grupā?
(Uzraksti cilvēku skaitu,
nevis procentus.) 
 
Šajā uzdevumā
skolēniem jāatrod
pareizā skaitliskā
informācija diagrammā
un tā jākombinē ar
nosacījuma informāciju,
kura dota kā zemsvītras
piezīme. 
 
Vērtējums – divi punkti 
-Atbilde 949 900, kurā ir 
ņemts vērā skaitlis 949,9  
diagrammā un reizinātājs
1000 zemsvītras piezīmē. 
Iespējamie aptuvenie  
vērtējumi var būt 949 000
un 950 000 skaitļos vai  
vārdos. Pieņemams ir arī  
900 000 vai viens miljons  
(vārdos vai ciparos) ar
skaidrojumu 
 
Vērtējums – viens punkts 
Atbildes, kas norāda uz
skaitli 949,9 
diagrammā, bet

zemsvītras piezīme nav
ievērota. Pieņemamas
aptuvenas skaitļu  
vērtības, tāpat kā
iepriekšējā vērtējumā. 
 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

2.JAUTĀJUMS 
DARBASPĒKS 
 
Vai zemāk uzskaitītie ļaudis
iederas kādā no diagrammā

iekļautajām kategorijām? Ja
iederas, tad kurā? 
Atbildi, ievelkot krustiņu
attiecīgajā kvadrātā. 
Pirmais aizpildīts paraugam.  
 
Šajā uzdevumā skolēniem
jāanalizē un jāsaskaņo vairāki
aprakstītie gadījumi ar darba
spēka statusa kategoriju, kuros
daža būtiska informācija tiek
sniegta zemsvītras piezīmēs un
tāpēc nav skaidri pamanāma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vērtējums – divi punkti 
-piecas atbildes ir pareizas  
 
Vērtējums – viens punkts 
-trīs vai četras atbildes ir pareizas 
 
 
3.JAUTĀJUMS 
DARBASPĒKS 
 
Kādās divās galvenajās grupās
iedalīti darba spējīgā vecuma
iedzīvotāji? 
A. Nodarbinātie un bezdarbnieki. 
B. Darba spējīgā vecumā un darba

nespējīgā vecumā. 
C. Nodarbinātie ar pilnu un
nepilnu darba dienu. 
D. Darbaspēka grupā un ārpus
darba grupā. 
 
Šajā uzdevumā skolēniem jāsaprot
attiecības starp diagrammā
atspoguļoto informāciju. 
 
Vērtējums – viens punkts 
Izvēlēts D variants. 
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2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.JAUTĀJUMS 
DARBASPĒKS 
 
Informācija par darbaspēka
struktūru sniegta diagrammas veidā,

bet to varēja sniegt arī citādi – kā
aprakstu, grafiku vai tabulu. 
Domājams, ka šāda diagramma
izvēlēta tāpēc, ka tā visuzskatāmāk
parāda... 
A. izmaiņas laikā. 
B. valsts kopējo iedzīvotāju skaitu. 
C. kategorijas katrā grupā. 
D. katras grupas lielumu. 
 
Šajā uzdevumā skolēniem jāizvērtē
diagrammas formālās iezīmes, lai
atpazītu šīs struktūras piemērotību,
lai parādītu kategorijās katrā grupā. 
 
Vērtējums – viens punkts 
Izvēlēts C variants. 
 
 
5.JAUTĀJUMS 
DARBASPĒKS 
 
Iedomājieties, ka informācija par

darbaspēku tiek katru gadu sniegta
šādā diagrammā. 
Zemāk minētas četras iezīmes no
šīs diagrammas. Norādi, vai var
sagaidīt, ka šīs iezīmes mainīsies no
gada gadā, apvelkot attiecīgi
“Mainīsies” vai “Nemainīsies”
katrai iezīmei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šajā uzdevumā skolēniem jābalstās
uz zināšanām par diagrammas, kas
raksturo darba spēku, formu un 
saturu, lai izšķirtu mainīgos
lielumus un strukturālās īpašības 
Zīmējumā sniegtas pareizās
atbildes. 
 
Vērtējums – viens punkts 
-trīs pareizas atbildes 
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2 
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 D a rba-

spēka
grupa 

‘’st rādā-
još ie ’’  

D a rba -
spēka
grupa 

‘’bezda rb -
n iek i’’ 

Ārpu s
darba 
g rupa  

N av 
iek ļau ts
n ev ien ā
ka tego -

rijā  

O ficiants , 35  gadus  
v ecs , s trādā nep i l n u
darba d ienu.  

    

S iev ie te  - b iznesm ene , 
43 gadus veca , s trādā
60 stundas nedē ļā .  

    

Dien as n oda ļas
s tuden ts,  21  gadu  vecs .     

Vī r ie tis , 28 ga du s vecs ,
n esen pārdev is sa v u
v e ikalu u n m ek lē darb u. 

    

S iev ie te , 55 gadus  
veca , nekad  nav 
s trādā ju s i ā rpu s mā ja s
u n n av ar ī to gribē jus i .  

    

Vecm ām iņ a, 80 gadus
veca , kura tu rp ina  
s trādā t dažas st undas
d ien ā ģ im en es sten dā
tirgū . 

    

 

Piemēri no

diagrammas 
Atbildes 

Katra diagrammas zara 
nosaukums (piem., 
‘’darba spēka grupa’’). 

Nemainīsies 

Procenti (piem., 
“64,2%”). 

Mainīsies 

Skaitļi (piem., “2656,5”). Mainīsies 

Piezīmes zem

diagrammas. 
Nemainīsies 
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OECD SSNP pirmā cikla uzdevumu piemēri

SACĪKŠU MAŠĪNAS ĀTRUMS
Grafikā attēlots, kā mainās sacīkšu mašīnas ātrums 3 km garā līdzenā trasē otrā apļa
laikā.

Ātrums 
(km/h) 

180 

160 
140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 

0,5 1,5 2,5 

Starta līnija Trases garums (km) 

Sacīkšu mašīnas ātrums 3 km garā trasē 
(otrais aplis) 
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1.JAUTĀJUMS 
SACĪKŠU MAŠĪNAS ĀTRUMS 
 
Zīmējumā attēlotas piecas trases. 
Pa kuru trasi mašīnai braucot,
izveidojās iepriekš attēlotais ātruma

grafiks?  

                                                    B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.JAUTĀJUMS 
SACĪKŠU MAŠĪNAS ĀTRUMS 
 
Kāds ir aptuvenais attālums no starta
līnijas līdz trases garākā taisnā posma

sākumam? 
 

A. 0,5 km 
B. 1,5 km 
C. 2,3 km 
D. 2,6 km 

 
 
 
3.JAUTĀJUMS 
SACĪKŠU MAŠĪNAS ĀTRUMS 
 
Ko var teikt par mašīnas ātrumu starp
2,6 un 2,8 km atzīmēm? 
 

A. Mašīnas ātrums paliek

nemainīgs. 
B. Mašīnas ātrums pieaug. 
C. Mašīnas ātrums samazinās. 
D. Mašīnas ātrumu nevar noteikt

no grafika. 
 
 
 
4.JAUTĀJUMS 
SACĪKŠU MAŠĪNAS ĀTRUMS 
 
Kur tika fiksēts vismazākais ātrums
otrajā aplī? 
 

A. Pie starta līnijas. 
B. Pie apmēram 0,8 km. 
C. Pie apmēram 1,3 km. 
D. Trases pusceļā. 

 
 

 
 
Vērtējums – viens punkts 
 
Izvēlēts B variants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vērtējums – viens punkts 
 
Izvēlēts B variants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vērtējums – viens punkts 
 
Izvēlēts B variants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vērtējums – viens punkts 
 
Izvēlēts C variants. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šajā uzdevumā skolēniem jāsaprot un jāinterpretē
fizikālo parametru attiecību (mašīnas ātruma un
attāluma) grafiskais attēlojums, un tas jāsaista ar
fizikālo parādību pasauli. Skolēniem jāsaista kopā
un jāintegrē sacīkšu mašīnas distances apļu divi ļoti
atšķirīgi vizuālie attēli. No vairākām dotajām
alternatīvām skolēniem jāatrod un jāizvēlas pareizo
variantu. 
 
 
 
 
 
 
 
Šajā uzdevumā skolēniem jāinterpretē fizikālo
parametru (attālums un mašīnas ātrums nezināmā
trasē) grafiskais attēlojums. Skolēniem jāinterpretē
grafiks, saistot verbālo aprakstu ar divām noteiktām
grafika īpašībām (vienu vienkāršu un skaidri
saprotamu, un otru, kur nepieciešama vairāku
grafika elementu dziļāka izpratne, un ko šī pazīme
atspoguļo), un tad jānoskaidro un jānolasa
nepieciešamo informāciju no grafika, izvēloties
labāko no piedāvātajām alternatīvām. 
 
 
 
Šajā uzdevumā skolēniem jāprot nolasīt informāciju
no grafika, kurā attēloti fizikālie lielumi (mašīnas 
ātrums un attālums). Skolēniem jāidentificē tā
grafika vieta, par kuru stāstīts verbālajā aprakstā,
lai saprastu, kas notiek ar mašīnas ātrumu šajā
punktā, un tad jāizvēlas vispiemērotākā no
piedāvātajām alternatīvām. 
 
Jautājums liek skolēniem nolasīt informāciju no
grafika, kas atspoguļo fizikālus lielumus (mašīnas
ātrums un attālums). Skolēniem jāidentificē viena
konkrēta grafika īpašība (ātruma atspoguļojums),
jānolasa tieši no grafika vērtības, un tad jāizvēlas
vislabākā no piedāvātajām alternatīvām. 
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OECD SSNP pirmā cikla uzdevumu piemēri

SEMELVEISA DIENASGRĀMATA; 1. TEKSTS 
"1846.gada jūlijs. Nākošnedēļ ieņemšu ārsta vietu Vīnes galvenās slimnīcas dzemdību 
klīnikas 1. nodaļā. Es nobijos, uzzinājis par mirušo pacienšu procentuālo daudzumu 
šajā klīnikā. Šomēnes mirušas ne mazāk kā 36 no 208 jaunajām māmiņām, visas ar 
dzemdību drudzi. Dzemdības ir tikpat bīstamas kā abpusējs plaušu karsonis". 

Diagramma 

1841 1842 1843 1844 1845 1846 Gads 

15 

10 

 5 

Nāves gad. 

skaits 

Pirmā

nodaļa 

Otrā 

nodaļa 

Ar dzemdību drudzi mirušo skaits 100 

dzemdībās 
Šīs rindiņas no Ignāta Semelveisa 
(Ignaz Semmelveis: 1818 –1865),   
dienasgrāmatas parāda 
dzemdību drudža postošo efektu; 
tā ir infekcijas slimība, no kuras 
kādreiz mira sievietes pēc 
dzemdībām. Semelveiss 
apkopoja informāciju par 
dzemdību drudža izraisīto nāves 
gadījumu skaitu klīnikas pirmajā 
un otrajā nodaļā (sk. diagrammu).  

 

Ārsti, tostarp arī Semelveiss, bija pilnīgā neizpratnē par to, kas izraisa dzemdību drudzi. Atkal
citāts no Semelveisa dienasgrāmatas:

“1846.gada decembris. Kāpēc tik daudz normāli dzemdējušu sieviešu pēc dzemdībām mirst

ar šo drudzi? Gadsimtiem zinātne mums mācījusi, ka jaunās māmiņas nogalina kāda

neredzama slimība. Cēlonis var būt meklējams gaisā, tā var būt kāda ārpuszemes ietekme

vai pašas Zemes kustība – zemestrīce”.

Šodien tikai nedaudz cilvēku vairs varētu domāt, ka drudzi izsauc ārpuszemes ietekme vai
zemestrīce. Tagad mēs zinām, ka tas saistīts ar higiēnas neievērošanu, bet laikā, kad dzīvoja
Semelveiss, tā domāja daudzi, pat zinātnieki! Taču Semelveiss neticēja, ka drudzi var izsaukt
ārpuszemes ietekme vai zemestrīce. Viņš norādija uz apkopoto informāciju (sk. diagrammu),

lai pārliecinātu savus kolēģus.

SEMELVEISA DIENASGRĀMATA; 2. TEKSTS
Slimnīcā daļu no pētījumiem sastādīja sekcijas veikšana. Mirušo cilvēku secēja, lai noteiktu

nāves cēloni. Semelveiss atzīmējis, ka  studenti, kuri strādāja 1. nodaļā, vispirms parasti
piedalījās iepriekšējā dienā mirušo sieviešu sekcijās un pēc tam izmeklēja tikko dzemdējušās
sievietes. Studenti neveltīja pārāk lielu uzmanību sevis sakopšanai (mazgāšanās procedūrai)
pēc sekcijas. Daži pat lepojās, ka pēc smaržas var noteikt, ka viņi strādājuši morgā, jo tas
rādīja, cik čakli viņi ir!

Viens no Semelveisa draugiem nomira pēc tam, kad kādas sekcijas laikā bija sev iegriezis.
Drauga sekcija parādīja, ka viņam ir tie paši simptomi, kas māmiņām, kuras mirušas ar
dzemdību drudzi.  Semelveisam radās jauna ideja.
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1.JAUTĀJUMS 
SEMELVEISA DIENASGRĀMATA 
 
Iedomājies, ka Tu esi Semelveiss.
Balstoties uz Semelveisa apkopoto 
informāciju, nosauc iemeslu, kāpēc maz

ticams, ka dzemdību drudzi izsauc
zemestrīces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.JAUTĀJUMS 
SEMELVEISA DIENASGRĀMATA 
 
Daudzas slimības var ārstēt ar
antibiotikām. Taču pēdējo gadu laikā
samazinājusies dažu antibiotiku
efektivitāte dzemdību drudža ārstēšanā. 
 
Kāds tam ir iemesls? 
 
 
 
3.JAUTĀJUMS 
SEMELVEISA DIENASGRĀMATA 
 
Semelveisa jaunā ideja saistījās ar lielo
mirušo sieviešu procentuālo daudzumu

dzemdību nodaļās un studentu
uzvedību. 
 
Kāda ir šī ideja? 
 
 
4.JAUTĀJUMS 
SEMELVEISA DIENASGRĀMATA 
 
Semelveisam izdevās samazināt
mirstības ar dzemdību drudzi līmeni.
Bet dzemdību drudzis pat šodien vēl ir
slimība, kuru grūti izskaust. 
 
Grūti ārstējami drudži joprojām ir liela
problēma slimnīcās. Tur ieviestā
ikdienas kārtība palīdz ierobežot šo

problēmu. Pie tās pieder arī palagu
mazgāšana pie augstas temperatūras. 
 
Izskaidro, kāpēc augstā temperatūra
palagu mazgāšanas laikā palīdz
samazināt iespēju, ka pacienti
saskarsies ar drudzi. 

 

 
 
Vērtējums – divi punkti 
 
- Atbildes, kas saistās ar
atšķirībām par nāves

gadījumu skaitu (uz 100
dzemdībām) abās nodaļās. 

 
 
Vērtējums – viens punkts 
- Atbildes, saistītas ar faktu, 

ka zemestrīces nenotiek  
bieži. 

- Atbildes, saistītas ar faktu, 
ka zemestrīces ietekmē arī  
cilvēkus ārpus dzemdību  
nodaļas 

- Atbildes, saistītas ar
domu, ka zemestrīces
gadījumā cilvēki
nesaslimst ar drudzi. 

 
 
Vērtējums – viens punkts 
Skolēns izvēlējies atbilžu
variantu: 

- Baktērijas kļūst
neuzņēmīgākas pret
antibiotikām. 

 
 
 
 
 
 
Vērtējums – viens punkts 
Skolēns izvēlējies atbilžu
variantu: 

- Ja studentiem pēc
sekcijām būtu obligāti
jāmazgājas, vajadzētu
samazināties dzemdību
drudža izplatībai. 

 
 
 
 
Vērtējums – viens punkts 
 
- Atbildes, saistītas ar  

baktēriju iznīcināšanu. 
- Atbildes, saistītas ar

mikroorganismu vai vīrusu
iznīcināšanu. 

- Atbildes, saistītas ar  
baktēriju aizvākšanu (ne
iznīcināšanu) 

- Atbildes, saistītas ar
mikroorganismu vai vīrusu
aizvākšanu (ne  
iznīcināšanu) 

- Atbildes par palagu 
sterilizēšanu. 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis uzdevums liek skolēniem izmantot
dabaszinātniskos pierādījumus, lai sistēmiski saistītu
datus ar iespējamiem secinājumiem, izmantojot
domāšanas pieņēmumu ķēdi, kas uzdevumā nav dota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis uzdevums liek skolēniem darboties ārpus
vēsturiskā piemēra robežām un meklēt vispārējas
dabaszinātņu zināšanas, lai sniegtu parādības
izskaidrojumu. Skolēniem, lai izskaidrotu, jāizmanto
dabas zinātniskie jēdzieni (pretstatā zināšanu
demonstrēšanai). 
 
 
Šis uzdevums liek skolēniem izmantot dotos datus vai
informāciju un izdarīt secinājumus. 
 
 
Šis uzdevums liek skolēniem izmantot zināšanas, ka
karstumā baktērijas iet bojā. 
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OECD SSNP KONTEKSTUĀLO INDIKATORU

MODELIS

OECD SSNP tiek iegūta informācija ne tikai par 15 gadus vecu skolēnu kompetencēm,

bet arī par daudziem mācību sasniegumu konteksta raksturlielumiem. Šādu pieeju

nosaka pētījumam izvirzītie mērķi – iegūt informāciju par izglītības rezultātu (skolēnu

kompetenču un attieksmju) saistību ar izglītības sistēmas un skolu darba organizāciju,

resursiem, skolēnu ģimeņu sociālekonomisko stāvokli u.c., kas palīdzētu izstrādāt

priekšlikumus valstu izglītības politikas jomā. Kontekstuālo indikatoru mērīšanas modelis

attēlots 6.1. zīm.

Līmenis 

Priekšnoteikumi 
(sociālekonomiskais 
raksturojums u.c.) 

 

Konteksts Mācību saturs 

Sistēmas 1.  
Valsts rādītāji 

2. 
Izglītības sistēmas 

noteiktā kārtība 

3. 
Plānotais 

Skolas 4.  
Skolu raksturojums 

5. 
Procesi un apstākļi 

skolās 

6. 
Īstenotais 

Klases 7. 
Skolotāju raksturojums 

8. 
Procesi un apstākļi 

klasēs 

9. 
Īstenotais 

Skolēnu 10. 
Skolēnu raksturojums 

11. 
Skolēnu attieksmes 

un darbības 

12. 
Apgūtais 

 

Visdetalizētāk pētījumā ir ietverti kontekstuālie indikatori, kuri raksturo skolēnu

attieksmes un darbības, procesus un apstākļus skolās un klasēs, izglītības sistēmas

noteikto kārtību (skat. 2., 5., 8., 11., 6.1. zīm.), un skolu un skolēnu raksturojumus (skat.

4., 10., 6.1. zīm.). Šie indikatori tiek noteikti izmantojot skolēnu un skolu direktoru aptaujas

anketas. Valsts mēroga ekonomiskie un citi rādītāji bieži tiek izmantoti pētījuma datu

analīzei, taču jautājumi par tiem nav ietverti OECD SSNP aptaujās. Ar testiem

noteiktajām skolēnu kompetencēm atbilst modelī ietvertais apgūtais mācību saturs (skat.

12., 6.1. zīm.). Izglītības standartos un programmās plānotais mācību saturs un klasē

īstenotais mācību saturs (skat. 3., 6., 9., 6.1. zīm.) OECD SSNP tieši mērīts netiek, jo

atbilstoši pētījuma koncepcijai, tiek noteikta skolēnu spēja izmantot zināšanas un

prasmes reālās dzīves situācijās, bet nav izvirzīts uzdevums tieši salīdzināt skolēnu

sasniegumus testos ar klasē mācītiem vai nemācītiem faktiem un prasmēm.

6.1.ZĪMĒJUMS

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas kontekstuālo indikatoru modelis.
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OECD SSNP DALĪBNIEKI UN NORISE

LATVIJĀ

1999./2000. mācību gadā notika vērienīgs pilotpētījums, kura galvenie uzdevumi bija

testa uzdevumu un aptauju anketu tulkošana un adaptēšana, visu pētījuma procedūru

(skolēnu izlase skolas līmenī, instrukciju izstrāde pētījuma skolu koordinatoriem un testa

administratoriem, testēšana, uzdevumu vērtēšanas un datu ievadīšanas komandu darbs

utt.) izstrāde un noslīpēšana. Pilotpētījumā tika iekļauti gandrīz 2000 skolēni no vairāk

nekā 30 skolām.

Pamatojoties uz pilotpētījuma datiem, pamatpētījumam 2001. gada sākumā tika

sagatavotas deviņas testu brošūras (ap 60 lpp. katra), skolēnu aptauja, skolu aptauja,

testa administratoru instrukcija. Šie pētījuma instrumenti bija gan latviešu, gan krievu

valodā. Katra dokumenta teksts un makets tika saskaņots ar starptautisko pētījuma

vadības centru.

Pētījuma dalībnieku izlase notika divos posmos. Pirmajā posmā ar stratificēto nejaušo

metodi tika izvēlētas pētījuma dalībskolas, kuru sarakstu pēc rūpīgas pārbaudes

apstiprināja arī pētījuma starptautiskā vadība. No izlasē ietvertajām 174 skolām mūsu

pētījumā piedalījās 153 skolas. Otrajā posmā no katras skolas izlasē ar nejaušo metodi

tika ietverti 35 skolēni, kuri dzimuši 1984.gadā (vai visi attiecīgie skolēni, ja to bija

mazāk nekā 35).  Pirmoreiz Latvijā starptautiskos salīdzinošos pētījumos skolu izlasē

tika ietvertas vakarskolas, arodskolas, lauksaimniecības skolas, tehnikumi, koledžas

un visas citas mācību iestādes, kurās mācās 1984. gadā dzimušie jaunieši (izņemot

speciālās skolas). Turpmāk tekstā vienkāršības dēļ iepriekšminēto mācību iestāžu

audzēkņi tiks saukti par atbilstošās klases (9., 10. vai 11.) skolēniem. 7.1.tabulā parādīts

skolēnu sadalījums pa slāņiem. Pētījumā pavisam piedalījās 3 873 Latvijas skolēni.

Pētījuma laikā skolēni izpildīja testu (90 minūtēs) un plašu aptauju. Skolu direktori izpildīja

savas aptaujas. Pēc visu materiālu saņemšanas LU PPF Izglītības pētniecības institūtā

tika izveidotas  un apmācītas divas uzdevumu vērtēšanas grupas – lasīšanas uzdevumu

vērtēšanas grupa (8 cilvēki), kā arī matemātikas un dabaszinātņu uzdevumu vērtēšanas

grupa (4 cilvēki). Pēc uzdevumu atbilžu novērtēšanas atbilstošie kodi tika ievadīti datoros.

To veica 10 cilvēku grupa. Tālākā datu apstrāde notika ciešā sadarbībā ar pētījuma

vadības starptautisko konsorciju.
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OECD SSNP dalībnieki un norise Latvijā

7.1.TABULA
OECD SSNP dalībnieku sadalījums pa slāņiem Latvijā

Slāņa nosaukums Slānis Skolēnu skaita 
sadalījums (%) 

VISI SKOLĒNI 3873 
7. klases 2 % 
8. klases 8 % 
9. klases 39 % 
10. klases 50 % 

Klase 

citas 1 % 
Latviešu 68 % Mācību valoda 
Krievu 32 % 
Pamatskolas 15 % 
Vidusskolas 62 % 
Vakarskolas 3 % 
Aroda un  
lauksaimniecības skolas 

15 % 

Skolas tips 

Tehnikumi 5 % 
Rīga 34 % 
Lielās pilsētas 26 % 

Urbanizācija 

Mazās pilsētas un lauki 40 % 
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KO PROT DARĪT 15 GADUS VECI SKOLĒNI:
LATVIJAS SKOLĒNU SASNIEGUMI LASĪŠANĀ, MATEMĀTIKĀ,
DABASZINĀTNĒS UN VIŅU MĀCĪŠANĀS STRATĒĢIJA
STARPTAUTISKĀ SALĪDZINĀJUMĀ

 

Kā tika parādīts 2. un 3. nodaļā, OECD SSNP ietvaros tiek novērtēta 15 gadus vecu

skolēnu kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Pirmoreiz Latvijā

starptautiskajā salīdzinošajā skolēnu sasniegumu pētījumā dalībnieku statistiskā izlase

tika veidota iekļaujot tajā ne tikai vispārizglītojošās skolas, bet arī citu veidu izglītības

iestādes (ieskaitot arodskolas, tehnikumus, vakarskolas), kurās mācās 15 gadus veci

jaunieši  (skat. 7.nodaļu).

Tā kā galvenā saturiskā joma OECD SSNP pirmajā ciklā (ar pamatpētījuma datu

savākšanu 2000.gadā) bija lasīšana, tad šajā kompetences jomā skolēnu rezultāti tika

vērtēti  trīs atsevišķās skalās:

● informācijas iegūšana;

● tekstu interpretēšana;

● tekstu novērtēšana,

kā arī lasīšanas kompetences kopējā skalā, kuru turpmāk sauksim vienkārši par

lasīšanas kopmpetences jeb lasīšanas sasniegumu skalu. Trīs atsevišķo lasīšanas

novērtēšanas aspektu (skalu) būtība ir aplūkota 3.1. apakšnodaļā. Matemātikā un

dabaszinātnēs sasniegumi tiek novērtēti tikai vienā skalā katrā no šīm saturiskajām

jomām. Tiek plānots šajās saturiskajās jomās veikt detalizētāku skolēnu kompetences

novērtēšanu 2003.g. un 2006.g., kad galvenās saturiskās jomas pētījumā būs attiecīgi

matemātika un dabaszinātnes.

OECD SSNP pirmā cikla rezultāti lasīšanā attēloti 8.1. zīm. Pētījuma dalībvalstis

sakārtotas skolēnu vidējo sasniegumu samazināšanās kārtībā, skala ir veidota

pieņemot, ka OECD valstu skolēnu sasniegumu vidējā vērtība ir 500 punkti. Lasīšanā

Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi ir zemāki par pētījuma dalībvalstu vidējo līmeni.

Latvija ieņem 28. vietu vidējo vērtējumu tabulā, mūsu skolēnu sasniegumi nav statistiski

nozīmīgi atšķirīgi no Polijas, Grieķijas, Portugāles, Krievijas un Luksemburgas skolēnu

sasniegumiem.



 

 

 ......... Valstis, kuru skolēnu sasniegumi statiski nozīmīgi neatšķiras no Latvijas
skolēnu sasniegumiem. 
OECD valstu vidējie sasniegumi ir 500 punkti. 
            – sasniegumu sadalījums (intervālā no 5. līdz 95. procentilei) un vidējā
vērtība. 
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8.1.ZĪMĒJUMS 
Vidējie sasniegumi lasīšanā starptautiskā salīdzinājumā. 

50 



51

8.nodaļa

Informācijas iegūšanas, tekstu interpretēšanas un tekstu novērtēšanas skalās lasīšanā

pētījuma starptautiskie vidējie rezultāti attēloti attiecīgi 8.2., 8.3. un 8.4. zīm. Informācijas

iegūšanas skalā Latvijas skolēni ieņem 27. vietu, tekstu interpretēšanas un novērtēšanas

skalās attiecīgi 28. un 27. vietu. Mūsu valsts skolēnu sasniegumi informācijas iegūšanas

skalā nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi no Portugāles, Krievijas un Grieķijas skolēnu

sasniegumiem. Savukārt, tekstu interpretēšanas skalā Latvijas skolēnu vidējiem

rezultātiem nav statistiski nozīmīgu atšķirību ar Lihtenšteinas, Polijas, Ungārijas, Grieķijas,

Portugāles, Krievijas un Luksemburgas skolēnu rezultātiem, bet tekstu novērtēšanas

skalā – ar Portugāles, Vācijas, Polijas, Lihtenšteinas, Krievijas, Meksikas un

Luksemburgas skolēniem.

Matemātikā pētījuma dalībvalstu vidējie rezultāti attēloti 8.5. zīm. Latvijas skolēnu vidējie

sasniegumi matemātikā ir zemāki par pētījuma dalībvalstu vidējo līmeni. Latvija ieņem

25. vietu vidējo vērtējumu tabulā, mūsu skolēnu sasniegumi nav statistiski nozīmīgi

atšķirīgi no Krievijas, Spānijas, Polijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas skolēnu

sasniegumiem matemātikā.

Dabaszinātnēs pētījuma dalībvalstu vidējie rezultāti attēloti 8.6. zīm. Latvijas skolēnu

vidējie sasniegumi dabaszinātnēs ir zemāki par pētījuma dalībvalstu vidējo līmeni. Latvija

ieņem 27. vietu vidējo vērtējumu tabulā, mūsu skolēnu sasniegumi nav statistiski nozīmīgi

atšķirīgi no Polijas, Itālijas, Lihtenšteinas, Grieķijas, Krievijas, Portugāles un

Luksemburgas skolēnu sasniegumiem.

Iepriekš minētie rezultāti parāda, ka relatīvi labāki sasniegumi mūsu skolēniem ir

matemātikā. Samērā nemainīga ir arī to valstu grupa, ar kurām ir līdzīgi Latvijas skolēnu

vidējie sasniegumi.

Iepriekš minētie Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi OECD SSNP nav pretrunā ar

iepriekšējo starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātiem (piemēram, TIMSS),

kur Latvija bija valstu ar vidējiem sasniegumiem grupā. Šeit ir jāievēro, ka citos pētījumos

dalībvalstu skaitā bija arī daudzas mazāk attīstītas ne-OECD valstis, ka OECD

programmā tiek izmantoti cita veida testu uzdevumi, galveno akcentu liekot uz zināšanu

un prasmju izmantošanu reālās dzīves situācijās, un ka OECD programmā ir citāda

dalībnieku izvēle, iekļaujot pētījumā visu veidu izglītības iestāžu 15 gadus vecos skolēnus

neatkarīgi no klases, kurā tie mācās.
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Ko prot darīt 15 gadus veci skolēni: Latvijas skolēnu sasniegumi lasīšanā, matemātikā, dabaszinātnēs un viņu mācīšanās stratēģija starptautiskā salīdzinājumā

Valstis
Vidējie 

sasniegumi Standartkļūda

Somija 556 (2,8)

Austrālija 536 (3,7)

Jaunzēlande 535 (2,8)

Kanāda 530 (1,7)

Koreja 530 (2,5)

Japāna 526 (5,5)

Īrija 524 (3,3)

Lielbritānija 523 (2,5)

Zviedrija 516 (2,4)

Francija 515 (3,0)

Beļģija 515 (3,9)

Norvēģija 505 (2,9)

Austrija 502 (2,3)

Islande 500 (1,6)

ASV 499 (7,4)

Šveice 498 (4,4)

Dānija 498 (2,8)

Lihtenšteina 492 (4,9)

Itālija 488 (3,1)

Spānija 483 (3,0)

Vācija 483 (2,4)

Čehija 481 (2,7)

Ungārija 478 (4,4)

Polija 475 (5,0)

Portugāle 455 (4,9)

Krievija 451 (4,9)

LATVIJA 451 (5,7)
Grieķija 450 (5,4)

Luksemburga 433 (1,6)

Meksika 402 (3,9)

Brazīlija 365 (3,4)

8.2.ZĪMĒJUMS
Vidējie sasniegumi starptautiskā salīdzinājumā informācijas iegūšanas skalā (lasīšanā).

OECD SSNP, 2000

- valstu grupa, kuras skolēnu vidējie sasniegumi statistiski

nozīmīgi neatšķiras no Latvijas skolēnu sasniegumiem.
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8.nodaļa

Valstis
Vidējie 

sasniegumi Standartkļūda

Somija 555 (2,9)

Kanāda 532 (1,6)

Austrālija 527 (3,5)

Īrija 526 (3,3)

Jaunzēlande 526 (2,7)

Koreja 525 (2,3)

Zviedrija 522 (2,1)

Japāna 518 (5,0)

Islande 514 (1,4)

Lielbritānija 514 (2,5)

Beļģija 512 (3,2)

Austrija 508 (2,4)

Francija 506 (2,7)

Norvēģija 505 (2,8)

ASV 505 (7,1)

Čehija 500 (2,4)

Šveice 496 (4,2)

Dānija 494 (2,4)

Spānija 491 (2,6)

Itālija 489 (2,6)

Vācija 488 (2,5)

Lihtenšteina 484 (4,5)

Polija 482 (4,3)

Ungārija 480 (3,8)

Grieķija 475 (4,5)

Portugāle 473 (4,3)

Krievija 468 (4,0)

LATVIJA 459 (4,9)
Luksemburga 446 (1,6)

Meksika 419 (2,9)

Brazīlija 400 (3,0)

OECD SSNP, 2000

8.3.ZĪMĒJUMS
Vidējie sasniegumi starptautiskā salīdzinājumā teksta interpretēšanas skalā (lasīšanā).

- valstu grupa, kuras skolēnu vidējie sasniegumi statistiski

nozīmīgi neatšķiras no Latvijas skolēnu sasniegumiem.
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Ko prot darīt 15 gadus veci skolēni: Latvijas skolēnu sasniegumi lasīšanā, matemātikā, dabaszinātnēs un viņu mācīšanās stratēģija starptautiskā salīdzinājumā

Valstis
Vidējie

sasniegumi Standartkļūda

Kanāda 542 (1,6)

Lielbritānija 539 (2,5)

Īrija 533 (3,1)

Somija 533 (2,7)

Japāna 530 (5,4)

Jaunzēlande 529 (2,9)

Austrālija 526 (3,4)

Koreja 526 (2,6)

Austrija 512 (2,7)

Zviedrija 510 (2,3)

ASV 507 (7,1)

Norvēģija 506 (3,0)

Spānija 506 (2,8)

Islande 501 (1,3)

Dānija 500 (2,6)

Beļģija 497 (4,3)

Francija 496 (2,9)

Grieķija 495 (5,6)

Šveice 488 (4,8)

Čehija 485 (2,6)

Itālija 483 (3,1)

Ungārija 481 (4,3)

Portugāle 480 (4,5)

Vācija 478 (2,9)

Polija 477 (4,7)

Lihtenšteina 468 (5,7)

LATVIJA 458 (5,3)
Krievija 455 (4,0)

Meksika 446 (3,7)

Luksemburga 442 (1,9)

Brazīlija 417 (3,3)

8.4.ZĪMĒJUMS
Vidējie sasniegumi starptautiskā salīdzinājumā teksta novērtēšanas skalā (lasīšanā).

OECD SSNP, 2000

- valstu grupa, kuras skolēnu vidējie sasniegumi statistiski

nozīmīgi neatšķiras no Latvijas skolēnu sasniegumiem.
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8.nodaļa

Latvijas skolēnu relatīvi zemie vidējie sasniegumi lasītprasmē, matemātikā un

dabaszinātnēs, salīdzinot ar OECD valstu vidējo līmeni, liecina par nepieciešamību vairāk

attīstīt skolēnu spējas izmantot skolā iegūtās zināšanas un prasmes reālās dzīves

situācijās, ko, zināmā mērā, parādīja arī Latvijas rezultāti iepriekšējos starptautiskajos

salīdzinošajos skolēnu sasniegumu pētījumos.

Skolēnu sasniegumus pētījumā raksturo ne tikai to vidējās  vērtības, bet arī sasniegumu

atšķirības – gan izkliedes lielums, gan tās atkarība no dažādiem faktoriem (skat. arī 10.

nodaļu).

Izmantojot OECD SSNP konceptuālo pieeju (skat. 2. un 3. nodaļas) un konkrētos skolēnu

rezultātus testa lasīšanas uzdevumos, tika noteikti pieci kompetences līmeņi katrā no

iepriekš minētajām skalām.

Šo piecu kompetences līmeņu apraksts ir sniegts 4. nodaļas 6. kopsavilkumā. Pētījuma

dalībvalstu skolēnu lasīšanas kompetences kopējās skalas rezultātu sadalījums pa 5

kompetences līmeņiem sniegts 8.7. zīm.

Lasīšanā 12,7% Latvijas skolēnu sasnieguši rezultātu, kas zemāks par pētījumā noteikto

1. līmeni (OECD valstīs vidēji ir 6% šādu skolēnu), turpretī lasītprasmes 5. līmenim

atbilstošos rezultātus ir sasnieguši 4,1% Latvijas skolēnu (OECD valstīs vidēji šādu

rezultātu sasnieguši 9,5% skolēnu).

Skolēniem, kuru rezultāti ir  zemāki par 1. kompetences līmeni, varētu būt nopietnas

problēmas turpmākajā izglītībā. Protams, tas nenozīmē, ka šie skolēni vienkārši neprot

lasīt, bet to, ka viņi neprot atrast nepieciešamo informāciju, atpazīt tekstā galveno domu,

veidot vienkāršas sakarības starp teksta informāciju un savām zināšanām.

Kādas atšķirības punktos izteiktiem  skolēnu rezultātiem uzskatāmas par būtiskām?

Aplūkosim dažus piemērus. Kā redzams no 8.7. zīm.,  viena kompetences līmeņa

atšķirības no otra ir 72 punkti, kas, ievērojot 4. nodaļas 6. kopsavilkumā sniegtos

kompetences līmeņa aprakstus, jau uzskatāma pa relatīvi lielu atšķirību.

Maksimālās vidējo sasniegumu starpvalstu atšķirības ir 150 punkti lasīšanā (starp Somiju

un Brazīliju), 223 punkti matemātikā (starp Japānu un Brazīliju), 177 punkti dabaszinātnēs

(starp Koreju un Brazīliju). Šīs atšķirības samazinās, ja ņemam, piemēram, starpības

sasniegumos 5 valstīs ar augstākajiem rezultātiem un 5 valstīs ar zemākajiem rezultātiem.
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 ......... Valstis, kuru skolēnu sasniegumi statiski nozīmīgi neatšķiras no Latvijas
skolēnu sasniegumiem. 
OECD valstu vidējie sasniegumi ir 500 punkti.  
                    – sasniegumu sadalījums (intervālā no 5. līdz 95. procentilei) un vidējā
vērtība. 
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8.5.ZĪMĒJUMS 
Vidējie sasniegumi matemātikā starptautiskā salīdzinājumā. 
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 ......... Valstis, kuru skolēnu sasniegumi statiski nozīmīgi neatšķiras no Latvijas
skolēnu sasniegumiem. 
OECD valstu vidējie sasniegumi ir 500 punkti. 
            – sasniegumu sadalījums (intervālā no 5. līdz 95. procentilei) un vidējā vērtība. 
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8.6.ZĪMĒJUMS 
Vidējie sasniegumi dabaszinātnēs starptautiskā salīdzinājumā. 
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Ko prot darīt 15 gadus veci skolēni: Latvijas skolēnu sasniegumi lasīšanā, matemātikā, dabaszinātnēs un viņu mācīšanās stratēģija starptautiskā salīdzinājumā

Tad lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs attiecīgi iegūstam sekojošas atšķirības –

97 punkti, 128 punkti, 108 punkti. Atšķirības sasniegumos starp meitenēm un zēniem

lasīšanā vidēji OECD valstīs ir 32 punkti, maksimālā atšķirība ir Latvijas skolēniem –

53 punkti (skat. 10.nodaļu).

Vēl lielākas atšķirības nekā sasniegumu vidējām vērtībām ir skolēnu sasniegumiem

katras valsts ietvaros. No 8.7. zīm. redzams, ka  atšķirības starp 1. un 5. kompetences

līmeņa apakšējām robežām ir 625 - 335 = 290 punkti un ka katrā pētījuma dalībvalstī ir

skolēni ar 5. līmenim atbilstošiem sasniegumu un rezultātiem zemākiem par 1. līmeni –

tātad atšķirības katras valsts ietvaros ir lielākas par 290 punktiem.

Arī 8.1.zīm., 8.5.zīm. un 8.6.zīm. ļoti uzskatāmi parāda relatīvi lielās atšķirības skolēnu

sasniegumos katras valsts ietvaros (tas ir, skolēnu rezultātu no 5. līdz 95.procentilei

diapazonu), salīdzinot ar skolēnu vidējo sasniegumu atšķirībām. Daži no skolēnu

sasniegumu atšķirību cēloņiem valstu ietvaros tiek analizēti 10.nodaļā.

OECD SSNP ietvaros tiek mērīti ne tikai skolēnu sasniegumi, bet arī mācīšanās

stratēģijas, ar kuru palīdzību skolēni sasniedz tos vai citus rezultātus. Tā piemēram,

izmantojot skolēnu aptauju datus, tiek salīdzinātas divas zināmā mērā pretējas mācību

stratēģijas - kooperatīvā un konkurējošā mācību stratēģija.

Kooperatīvā mācību stratēģija šajā pētījumā nozīmē, ka skolēnam patīk strādāt kopā

ar citiem grupā, palīdzēt citiem grupas biedriem mācībās, un ka  labākos rezultātus

mācībās skolēns sasniedz sadarbībā ar citiem. Konkurējošā mācību stratēģija nozīmē,

ka skolēns cenšas mācīties labāk nekā citi, kaut ko paveikt labāk nekā citi un ka tieši

sacenšanās ar citiem skolēniem mācībās palīdz viņam ātrāk un vairāk apgūt.

Minēto mācīšanās stratēģiju izmantošanas indekss pētījuma dalībvalstu skolēniem

mainās robežās no -1 līdz +1, vidējā vērtība ir tuva 0. Latvijas skolēniem šī indeksa

vidējā vērtība ir 0,24 kooperatīvai mācību stratēģijai un 0,22 konkurējošai mācību

stratēģijai. Galvenais rezultāts šajā aspektā Latvijā un arī vidēji OECD valstīs ir tas, ka

labākie sasniegumi lasīšanā ir tiem skolēniem, kuri lielākā mērā izmanto vienu vai otru

stratēģiju, salīdzinot ar saviem vienaudžiem, kuriem nav izteiktas mācību stratēģijas.

Tātad pētījums neliecina par labu vienai no minētajām stratēģijām, taču parāda, ka

labāki sasniegumi ir skolēniem, kuriem vairāk piemīt kāda no tām. Te jāņem vērā, ka
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8.7.ZĪMĒJUMS
Skolēnu sadalījums pa lasīšanas kompetences līmeņiem.

Somija 1,7 5,2 14,3 28,7 31,6 18,5
Kanāda 2,4 7,2 18,0 28,0 27,7 16,8
Jaunzēlande 4,8 8,9 17,2 24,6 25,8 18,7
Austrālija 3,3 9,1 19,0 25,7 25,3 17,6
Īrija 3,1 7,9 17,9 29,7 27,1 14,2
Koreja 0,9 4,8 18,6 38,8 31,1 5,7
Lielbritānija 3,6 9,2 19,6 27,5 24,4 15,6
Japāna 2,7 7,3 18,0 33,3 28,8 9,9
Zviedrija 3,3 9,3 20,3 30,4 25,6 11,2
Austrija 4,4 10,2 21,7 29,9 24,9 8,8
Beļģija 7,7 11,3 16,8 25,8 26,3 12,0
Islande 4,0 10,5 22,0 30,8 23,6 9,1
Norvēģija 6,3 11,2 19,5 28,1 23,7 11,2
Francija 4,2 11,0 22,0 30,6 23,7 8,5
ASV 6,4 11,5 21,0 27,4 21,5 12,2
Dānija 5,9 12,0 22,5 29,5 22,0 8,1
Šveice 7,0 13,3 21,4 28,0 21,0 9,2
Spānija 4,1 12,2 25,7 32,8 21,1 4,2
Čehija 6,1 11,4 24,8 30,9 19,8 7,0
Itālija 5,4 13,5 25,6 30,6 19,5 5,3
Vācija 9,9 12,7 22,3 26,8 19,4 8,8
Lihtenšteina 7,6 14,5 23,2 30,1 19,5 5,1
Ungārija 6,9 15,8 25,0 28,8 18,5 5,1
Polija 8,7 14,6 24,1 28,2 18,6 5,9
Grieķija 8,7 15,7 25,9 28,1 16,7 5,0
Portugāle 9,6 16,7 25,3 27,5 16,8 4,2
Krievija 9,0 18,5 29,2 26,9 13,3 3,2
Latvija 12,7 17,9 26,3 25,2 13,8 4,1
Luksemburga 14,2 20,9 27,5 24,6 11,2 1,7
Meksika 16,1 28,1 30,3 18,8 6,0 0,9
Brazīlija 23,3 32,5 27,7 12,9 3,1 0,6
OECD valstu vidējais 6,0 11,9 21,7 28,7 22,3 9,5

OECD  SSNP, 2000
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Ko prot darīt 15 gadus veci skolēni: Latvijas skolēnu sasniegumi lasīšanā, matemātikā, dabaszinātnēs un viņu mācīšanās stratēģija starptautiskā salīdzinājumā

abas jautājumu grupas par mācīšanās stratēģiju aptaujā nebija viena otru izslēdzošas,

tātad varētu uzskatīt, ka daļa skolēnu izmanto gan vienu, gan otru mācīšanās stratēģiju

atkarībā no situācijas.

Izglītības rezultāts ir ne tikai iegūtās kompetences, bet arī vispārējā attieksme pret

mācībām un skolu. Šajā pētījumā relatīvi liela 15 gadus vecu skolēnu daļa saka, ka

skola ir vieta, uz kuru viņi nevēlas iet. Piemēram, Beļģijā, Kanādā, Francijā, Ungārijā,

Itālijā un ASV tā domā 35 - 42% skolēnu. Latvijā skolēnu attieksme pret skolu ir

salīdzinoši pozitīvāka, nekā vairumā pētījuma dalībvalstu, jo tikai 19% mūsu skolēnu

saka, ka skola ir vieta, uz kuru viņi nevēlas iet.

Skolēnu attieksme pret lasīšanu un ar to saistītām aktivitātēm ir aplūkota 9. nodaļā.
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SKOLĒNU SASNIEGUMU KONTEKSTU

INDIKATORI

 

Bez iedzimtajām spējām skolēnu sasniegumus ietekmē arī apkārtējā vide – ģimene,

draugi, skola, visas valsts izglītības sistēma. Viegli saprast, ka šo dažāda līmeņa

kontekstu jeb vispārīgi – izglītības indikatoru – ietekme uz skolēnu sasniegumiem ir

būtiska. Piemēram, ja kādas valsts izglītības likums nosaka obligātu vidējo izglītību un

šis likums tiek sekmīgi pildīts, tad šajā valstī attiecīga vecuma jauniešu sasniegumiem

vidēji vajadzētu būt augstākiem nekā valstī ar obligātu pamatizglītību. Izglītības konteksta

indikatori ne tikai skaidro skolēnu sasniegumus, bet tiem ir arī ļoti liela vērtība visas

valsts izglītības sistēmas raksturojumā.

Šajā darbā izglītības kontekstu indikatori tiek sagrupēti četros līmeņos:

● valsts un visas izglītības sistēmas līmenis,

● skolas un klases līmenis,

● ģimenes līmenis,

● skolēna līmenis.

Valsts līmeņa izglītības kontekstu indikatori

Viens no svarīgākajiem izglītības kontekstiem ir visas valsts bagātība. Jo valsts ir

bagātāka, jo vairāk līdzekļus var novirzīt izglītībai. Tas laiks, kad labas izglītības iegūšanai

bija vajadzīga tikai silta klase, tāfele ar krītu un dažas grāmatas, ir aizgājis nebūtībā.

Bez nosauktā nepieciešamas arī jaunas mācību metodes, uzlaboti mācību līdzekļi (kas

var būt gana dārgi), datori, programmatūra un daudzas citas lietas.

Līdzšinējie izglītības pētījumi (piemēram, TIMSS) ir parādījuši, ka valstīs ar zemu

ienākumu līmeni nevar būt augsti skolēnu sasniegumi. Protams, var būt pretēja  situācija

–  ja valsts izglītības politikā ir pielaistas kļūdas vai izglītības politikai ir citi mērķi, tad arī

augstu ienākumu gadījumā var būt zemi skolēnu sasniegumi. 9.1. zīmējumā ir parādīti

OECD SSNP valstu kopējie vidējie sasniegumi lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs

atkarībā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Redzams, ka nevienā valstī, kurai IKP ir zem

15000  ASV dolāriem uz vienu iedzīvotāju (pēc pirktspējas paritātes), skolēnu vidējie

sasniegumi nesasniedz OECD vidējos. Latvijā ir vismazākais IKP no visām dalībvalstīm

un mūsu skolēnu sasniegtie rezultāti praktiski sakrīt ar regresijas taisni, kura konstruēta

izmantojot OECD valstu atbilstošos datus. Tas nozīmē, ka šādā salīdzinājumā ar OECD

valstīm Latvijas skolēnu sasniegumi pilnībā atbilst mūsu valsts relatīvi nelielajam

ekonomiskajam potenciālam. Protams, šos rezultātus nevar interpretēt tādējādi, ka IKP
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Skolēnu sasniegumu kontekstu indikatori

9.1.ZĪMĒJUMS
Sakarība starp skolēnu sasniegumiem lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs  un

iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju OECD valstīs
(zīmējumā ir atliktas arī ne-OECD valstis)

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju (ASV dolāros pēc pirktspējas paritātes)
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Austrija

uz vienu iedzīvotāju apjoms ir vienīgais izglītības kvalitāti noteicošais faktors. Bet mēs

varētu sagaidīt, ka, pareizi attīstot mūsu valsts izglītības sistēmu, tās kvalitātes rādītāji

noteikti palielināsies reizē ar valsts ekonomiskajiem rādītājiem.

OECD SSNP sniedz informāciju arī par izglītības resursu izmantošanas efektivitāti.

9.2. zīmējumā attēlota vidējo sasniegumu atkarība no skolēnu un skolotāju skaita

attiecības. Skaidri redzams, ka palielinot šo attiecību (un līdz ar to arī klašu izmērus) līdz

saprātīgam lielumam (teiksim, 30), ne vien tiks ekonomēti līdzekļi, bet arī

nesamazināsies izglītības kvalitāte. Protams, jāņem vērā, ka skolotājiem strādāt ar lielām

klasēm ir daudz grūtāk nekā ar mazām. 9.2.zīmējumā attēlotā sakarība parāda pat

nelielu skolēnu sasniegumu samazinājumu skolēnu/skolotāju skaita attiecībai

samazinoties no 20 līdz 5. Pētījuma starptautiskajā atskaitē šis efekts skaidrots ar
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9.nodaļa

9.2.ZĪMĒJUMS
Sakarība starp skolēnu sasniegumiem lasīšanā OECD valstīs un
skolēnu/skolotāju skaita attiecību.
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iespējamu izglītības kvalitātes samazināšanos mazās lauku skolās, kas varētu pilnībā

attiekties arī uz situāciju Latvijā. Atcerēsimies, ka vidējā skolēnu/skolotāju skaita attiecība

Latvijā ir tikai 10, un ka mūsu valstī ir relatīvi liels skaits mazu skolu laukos, kuru skolēniem,

salīdzinot ar viņu vienaudžiem pilsētu skolās, vienmēr ir zemāki sasniegumi

starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos.

Arī skolēnu skaits skolā ir saistīts ar skolēnu sasniegumiem. Analizējot skolēnu

sasniegumus skolās ar dažādu skolēnu skaitu, pētījuma starptautiskie dati rāda, ka

skolēnu sasniegumi pieaug līdz ar skolēnu skaitu skolā. Skolēnu skaitam skolā

sasniedzot 1000, sasniegumi vairs praktiski nepalielinās. Lielās skolās parasti ir

augstāka skolotāju specializācija un izglītības līmenis.

Skolas un klases līmeņa kontekstu indikatori

Izglītības kontekstus OECD SSNP pētījumā bieži raksturo ar speciāli veidotiem

indeksiem. Tie tiek rēķināti no skolu direktoru un skolēnu atbildēm uz atbilstošiem aptauju

jautājumiem. Protams, šie indeksi ir lietojami tikai salīdzinājumā (starpvalstu, starpslāņu).
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Skolēnu sasniegumu kontekstu indikatori

Valsts Indekss
Šveice 0,51
Ungārija 0,50
Beļģija 0,45
ASV 0,40
Austrālija 0,28
Dānija 0,25
Kanāda 0,24
Čehija 0,22
Spānija 0,15
Portugāle 0,14
Luksemburga 0,11
Jaunzēlande 0,11
Itālija 0,07
Austrija 0,02
Japāna 0,00
Koreja 0,00
Zviedrija 0,00
Polija -0,17
Islande -0,19
Īrija -0,19
Vācija -0,20
Somija -0,22
Brazīlija -0,36
Lielbritānija -0,44
Norvēģija -0,55
Latvija -0,67
Grieķija -0,93
Meksika -0,95
Krievija -1,27

-2,00 -1,00 0,00 1,00

OECD SSN, 2000

9.3.ZĪMĒJUMS
Indekss, kurš raksturo mācību iestāžu izglītības resursu kvalitāti.
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Valsts Indekss
Grieķija 0,65

Krievija 0,60

Ungārija 0,35

Lielbritānija 0,28

Latvija 0,28

Spānija 0,24

Polija 0,24

Meksika 0,23

Itālija 0,21

Īrija 0,20

Portugāle 0,15

Francija 0,11

Kanāda 0,09

Jaunzēlande 0,06

Austrālija 0,05

Dānija 0,04

Islande 0,02

Vācija -0,01

ASV -0,04

Brazīlija -0,05

Norvēģija -0,08

Beļģija -0,10

Koreja -0,16

Šveice -0,18

Luksemburga -0,20

Lihtenšteina -0,25

Somija -0,28

Čehija -0,34

Zviedrija -0,37

Austrija -0,42

Japāna -0,77

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00

9.4.ZĪMĒJUMS
Indekss, kurš raksturo mājas darbu ilgumu  testa valodas, matemātikas un dabaszinātņu

priekšmetos.

OECD SSN, 2000
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Skolēnu sasniegumu kontekstu indikatori

9.3. zīmējumā parādīts pētījuma dalībvalstu mācību iestāžu izglītības resursu kvalitātes

indekss. Tas veidots, izmantojot skolu direktoru atbildes uz jautājumiem par mācību

procesu traucējošiem faktoriem: datoru, multimediju resursu, bibliotēkas fondu,

dabaszinātņu laboratoriju ierīču un zīmēšanas klašu trūkumiem un nepilnībām.

Šis indekss ir saistīts ar valsts finansiālajiem resursiem (vai nauda vispār ir), valsts

izglītības politiku (vai naudu dod izglītībai) un, protams, ar skolu direktoru subjektīvu

vērtējumu. Redzams, ka zema indeksa vērtība ir ne tikai salīdzinoši trūcīgās valstīs

(Krievija, Meksika, Latvija, Brazīlija), bet arī bagātās valstīs (Norvēģija, Lielbritānija).

Pētījuma dati rāda, ka šī indeksa vērtību atšķirības starp dažādām Latvijas skolām

statistiski nozīmīgi neietekmē skolēnu sasniegumus šajās skolās.

Ļoti interesants ir ar skolu saistītais mājas darbu indekss (9.4. zīmējums). Tas raksturo

laiku, kuru skolēni mājās veltī dzimtās valodas, dabaszinātņu un matemātikas mācībām.

Latvijas skolēni mājās mācās relatīvi daudz, salīdzinot ar saviem vienaudžiem citās

valstīs. Lai gan ne vienmēr liels mājas darbu izpildes laiks ir saistīts ar augstiem

sasniegumiem, šī pētījuma vidējie dati rāda, ka starp mājas darbu izpildes laiku un

skolēnu sasniegumiem ir pozitīva sakarība, gan vidēji OECD valstīs, gan arī Latvijā.

Ģimenes līmeņa kontekstu indikatori

9.5. zīmējumā attēlots ģimenes turības indekss. Tas aprēķināts no skolēnu atbildēm uz

jautājumiem par mājās esošām lietām, piemēram, vai ir sava istaba, vai ir mācību

programmatūra un pieeja Internetam, cik ģimenei ir televizoru un automašīnu utt. Šis

indekss raksturo ne tikai kopējo valsts turību, bet arī ienākumu sadalījumu valstī.

Piemēram, Zviedrijā IKP uz vienu iedzīvotāju ir ievērojami zemāks nekā ASV, bet pēc

ģimeņu turības Zviedrija ir pirmajā vietā starp pētījuma dalībvalstīm.

Latvijā skolēni no turīgākām ģimenēm uzrāda labākus sasniegumus lasīšanā, taču šī

sakarība nav statistiski nozīmīga. Katrā ziņā daudz lielāka ietekme uz skolēnu

sasniegumiem ir vecāku izglītībai un profesijai.

9.6. zīmējumā parādīts ģimenei piederošo klasisko kultūras vērtību indekss. Tas iekļauj

klasisko literatūru, dzeju un mākslas darbus. Latvija no saraksta beigām iepriekšējā

indeksā pārvietojas uz saraksta sākumu šajā indeksā.
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Valsts Indekss
Zviedrija 0,65

ASV 0,61

Norvēģija 0,56

Islande 0,53

Dānija 0,49

Austrālija 0,42

Lielbritānija 0,42

Kanāda 0,41

Luksemburga 0,32

Lihtenšteina 0,26

Austrija 0,25

Somija 0,22

Jaunzēlande 0,22

Vācija 0,20

Itālija 0,12

Īrija 0,05

Šveice 0,05

Beļģija -0,09

Portugāle -0,13

Japāna -0,14

Spānija -0,14

France -0,15

Koreja -0,27

Grieķija -0,45

Čehija -0,86

Ungārija -0,87

Polija -1,00

Brazīlija -1,39

Meksika -1,44

Latvija -1,46

Krievija -1,79

-2,00 -1,00 0,00 1,00

OECD SSN, 2000

9.5.ZĪMĒJUMS
Indekss saistīts ar ģimeņu turību.
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Skolēnu sasniegumu kontekstu indikatori

9.7. zīmējumā attēlots indekss, kurš raksturo sarunu biežumu ģimenē par sociālām un

politiskām tēmām, par teātra izrādēm, filmām un TV pārraidēm. Redzams, ka tāpat kā

kultūras aktivitāšu indeksā (9.8. zīmējums), kuru veido atbildes uz jautājumiem par izstāžu,

muzeju, teātru, baletu, operu un klasisko koncertu apmeklējumu, Latvija atrodas saraksta

pašā augšā. Šajās jomās mums ir ar ko lepoties.

Sasniegumi lasīšanā ir augstāki tiem Latvijas skolēniem, kuru ģimenēs ir augstāki

iepriekš minētie trīs indeksi. Ar kultūru saistītas aktivitātes, ģimenei piederošas kultūras

vērtības un saziņa starp skolēniem un vecākiem par kultūras un citiem jautājumiem

noteikti sekmē skolēnu sasniegumus mācībās.

Skolēna līmeņa kontekstu indikatori

Lasīšanas tradīcijas Latvijā ir senas un stipras. To vēlreiz apliecina šajā pētījumā

konstatētā skolēnu interese par lasīšanu (9.9. zīmējums). Tikai Brazīlijā skolēni izsaka

lielāku interesi par lasīšanu. Starptautiskā salīdzinājumā interesanti atzīmēt, ka liela

interese par lasīšanu ir gan Brazīlijā, Portugālē un Latvijā, kur sasniegumi lasīšanā nav

augsti, gan Somijā, kur skolēniem ir augstākie sasniegumi lasīšanā. Latvijas skolēniem

ar lielāku ieinteresētības pakāpi lasīšanā un matemātikā ir arī salīdzinoši augstāki

sasniegumi atbilstošajos testa uzdevumos, salīdzinājumā ar citiem Latvijas skolēniem,

kuriem šī interese piemīt mazākā mērā. Līdzīga sakarība novērojama arī citās valstīs.

9.10. zīmējumā parādītais indekss raksturo tieši skolēnu aizraušanos ar lasīšanu savā

brīvajā laikā. Tas tika veidots no skolēnu attieksmes pret  vairākiem izteikumiem par

lasīšanu: “Esmu laimīgs, ja man uzdāvina kādu grāmatu”, “Man grūti izlasīt grāmatu līdz

galam”, “Man patīk pavadīt laiku grāmatveikalos un bibliotēkās”, “Es nevaru palasīt ilgāk

nekā dažas minūtes” utt. Latvijas skolēnu sasniegumi lasīšanas testā ir statistiski nozīmīgi

atkarīgi no vērtības indeksam, kas raksturo skolēnu aizraušanos ar lasīšanu - jo augstāka

ir šī indeksa vērtība, jo augstāki ir skolēnu sasniegumi lasīšanā. Aizraušanās ar lasīšanu

un sasniegumi šajā jomā ir ļoti atšķirīgi meitenēm un  zēniem, par ko būs stāstīts

10.nodaļā.
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Valsts Indekss
Islande 0,67

Latvija 0,55

Krievija 0,44

Itālija 0,34

Ungārija 0,33

Koreja 0,24

Grieķija 0,20

Čehija 0,18

Polija 0,18

Spānija 0,17

Norvēģija 0,14

Somija 0,12

Zviedrija 0,05

Austrija 0,01

Vācija -0,02

Lihtenšteina -0,03

Lielbritānija -0,07

Īrija -0,08

Šveice -0,08

Austrālija -0,09

Portugāle -0,10

Dānija -0,11

Luksemburga -0,11

Kanāda -0,12

ASV -0,12

Jaunzēlande -0,22

Japāna -0,27

Francija -0,30

Beļģija -0,41

Brazīlija -0,41

Meksika -0,58

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00

9.6.ZĪMĒJUMS
Indekss, kurš raksturo skolēnu ģimenei piederošas ar kultūru saistītas lietas.

OECD SSN, 2000
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Skolēnu sasniegumu kontekstu indikatori

Valsts Indekss
Itālija 0,41

Ungārija 0,33

France 0,27

Latvija 0,25

ASV 0,22

Grieķija 0,19

Krievija 0,19

Spānija 0,17

Brazīlija 0,17

Dānija 0,11

Japāna 0,09

Kanāda 0,08

Islande 0,08

Jaunzēlande 0,07

Lielbritānija 0,06

Meksika 0,00

Somija -0,01

Šveice -0,01

Portugāle -0,02

Polija -0,03

Īrija -0,09

Austrālija -0,13

Vācija -0,14

Zviedrija -0,14

Austrija -0,15

Čehija -0,15

Luksemburga -0,20

Lihtenšteina -0,20

Norvēģija -0,22

Beļģija -0,24

Koreja -0,59

-1,00 -0,50 0,00

9.7.ZĪMĒJUMS
Indekss, kurš raksturo skolēnu un vecāku saziņu par kultūras tēmām.

OECD SSN, 2000
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9.nodaļa

Valsts Indekss
Ungārija 0,71
Čehija 0,60
Latvija 0,55
Grieķija 0,34
Dānija 0,31
Polija 0,27
Islande 0,21
ASV 0,20
Austrija 0,16
Kanāda 0,12
Krievija 0,11
Portugāle 0,09
Šveice 0,07
Lihtenšteina 0,05
Spānija 0,03
Vācija 0,01
Itālija -0,02
Īrija -0,03
Lielbritānija -0,04
Meksika -0,08
Jaunzēlande -0,08
Beļģija -0,10
Zviedrija -0,13
Somija -0,16
Luksemburga -0,16
Norvēģija -0,21
Brazīlija -0,25
Austrālija -0,34
France -0,36
Koreja -0,70
Japāna -0,72

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00

9.8.ZĪMĒJUMS
Indekss, kurš raksturo skolēnu klasiskās kultūras aktivitātes.

OECD SSN, 2000
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Skolēnu sasniegumu kontekstu indikatori

Valsts Indekss

Brazīlija 0,31
Portugāle 0,23
Latvija 0,23
Dānija 0,19
Somija 0,19
Meksika 0,15
Krievija 0,15
Čehija 0,11
Zviedrija 0,09
Jaunzēlande 0,07
Īrija 0,04
Šveice 0,04
ASV 0,02
Norvēģija 0,01
Austrālija -0,02
Vācija -0,06
Ungārija -0,06
Islande -0,06
Luksemburga -0,07
Lihtenšteina -0,07
Austrija -0,09
Itālija -0,11
Koreja -0,31
Beļģija (Fl.) -0,32

-0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40

9.9.ZĪMĒJUMS
Indekss, kurš raksturo skolēnu ieinteresētību lasīšanā.

OECD SSN, 2000
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9.nodaļa

Valsts Indekss
Portugāle 0,31

Meksika 0,29

Somija 0,20

Čehija 0,17

Brazīlija 0,15

Japāna 0,09

Ungārija 0,07

Šveice 0,06

Krievija 0,05

Islande 0,02

Koreja 0,02

Jaunzēlande 0,01

Kanāda 0,00

Dānija 0,00

Itālija 0,00

Grieķija -0,01

Polija -0,01

Austrija -0,04

Spānija -0,04

Latvija -0,04

France -0,06

Zviedrija -0,06

Austrālija -0,07

Īrija -0,07

Vācija -0,08

Lihtenšteina -0,08

Luksemburga -0,10

Lielbritānija -0,10

ASV -0,13

Norvēģija -0,22

Beļģija -0,25

-0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40

9.10.ZĪMĒJUMS
Indekss, kurš raksturo skolēnu aizraušanos ar lasīšanu.

OECD SSN, 2000
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SKOLĒNU SASNIEGUMU SADALĪJUMS

LATVIJĀ

Sasniegumu sadalījums skolēnu līmenī

Skolēnu sasniegumus un sasniegumu atšķirību korektai novērtēšanai jāizmanto ne tikai

vidējās vērtības, bet arī sadalījums. Ja iepriekš tika teikts, ka sasniegumu vidējā vērtība

Latvijas skolēniem ir 458 punkti, tad 10.1. zīmējumā ir parādīts Latvijas skolēnu

sasniegumu sadalījums lasīšanas kompetencē. Redzams, ka mums ir gan skolēni ar

ļoti zemiem sasniegumiem (zem 335 punktiem, kas ir pirmā kompetences līmeņa

augšējā robeža), gan skolēni ar ļoti augstiem sasniegumiem (virs 625 punktiem, kas

atbilst augstākajam piektajam kompetences līmenim). Atšķirības starp labākajiem 5%

lasītāju un sliktākajiem 5% lasītāju (334 punkti) ir daudz lielākas nekā atšķirības starp

pētījuma dalībvalstu vidējiem sasniegumiem. Līdzīga situācija ir visās pētījuma

dalībvalstīs, kaut gan jāatzīmē, ka Latvijā skolēnu lasīšanas sasniegumu izkliede ir lielāka

nekā vidēji OECD valstīs (113% no starpvalstu vidējā). Pētījuma dalībvalstu sasniegumu

izkliede matemātikā (attēlojot intervālu no 5. līdz 95.procentilei) parādīta 10.2.zīmējumā.

Dalībvalstis sakārtotas vidējo sasniegumu samazināšanās kārtībā. Arī šis attēls parāda,

ka skolēnu sasniegumu izkliede katras dalībvalsts ietvaros ir lielāka nekā atšķirības

starp valstu vidējo sasniegumu vērtībām.

Nākošajā attēlā (10.3. zīmējums) parādīts Latvijas 9. un 10. klašu skolēnu lasīšanas

kompetences sasniegumu sadalījums . Abu klašu skolēnu sasniegumi vidēji atšķiras

par 44 punktiem. Tātad mēs varam uzskatīt, ka par šādu lielumu vidēji palielinās skolēnu

lasīšanas kompetence viena mācību gada laikā. Taču mūsu skolēnu labākie un sliktākie

sasniegumi vienas un tās pašas klases ietvaros atšķiras daudz vairāk. Tātad Latvijas

skolēnu sliktākie rezultāti testos ir pārāk vāji, salīdzinot ar labākajiem sasniegumiem.

25% skolēnu ar sliktākajiem sasniegumiem atpaliek savās zināšanās un prasmēs no

25% labāko skolēnu par vairākiem mācību gadiem. Tas nozīmē, ka šai skolēnu daļai

varētu būt nopietnas problēmas turpmākajā izglītībā un dzīvē.

Sasniegumu starpskolu sadalījums

Skolēnu sasniegumu atšķirības padziļinātas analīzes rezultātā var sadalīt atsevišķās

komponentēs. 10.4. zīmējumā parādīts lasīšanas kompetences rezultātu izkliedes

dalījums starpskolu un skolu komponentēs. Latvija pēc izkliedes starp skolām atrodas

aptuveni vidū. Tomēr jāņem vērā divi nozīmīgi aspekti. Pirmkārt, Latvijā ir ļoti centralizēta

pamatizglītība bez atsevišķiem novirzieniem, mūsu izglītības politika pamatizglītības

līmeni ir virzīta uz vienādi augstiem sasniegumiem katrā skolā. Otrkārt, daudzās valstīs,

kurās starpskolu izkliede ir lielāka nekā Latvijā ir ļoti īpatnēji izglītības apstākļi.
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Skolēnu sasniegumu sadalījums Latvijā

10.1.ZĪMĒJUMS
Latvijas skolēnu sasniegumu sadalījums  lasīšanā.

OECD SSNP, 2000

Sasniegumi lasīšanā
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10.nodaļa

10.2.ZĪMĒJUMS
Pētījuma dalībvalstu sasniegumi matemātikā (attēlots intervāls no 5. līdz

95.procentilei).

5th 95th
Japāna 557 402 285 688

Koreja 547 400 276 676

Jaunzēlande 537 364 325 689

Somija 536 400 264 664

Austrālija 533 380 298 679

Kanāda 533 390 278 668

Šveice 529 353 328 682

Lielbritānija 529 374 302 676

Beļģija 520 322 350 672

Francija 517 364 292 656

Austrija 515 355 306 661

Dānija 514 366 283 649

Islande 514 372 277 649

Lihtenšteina 514 343 322 665

Zviedrija 510 347 309 656

Īrija 503 357 272 630

Norvēģija 499 340 303 643

Čehija 498 335 320 655

ASV 493 327 325 652

Vācija 490 311 338 649

Ungārija 488 327 322 648

Krievija 478 305 343 648

Spānija 476 323 298 621

Polija 470 296 335 632

Latvija 463 288 337 625

Itālija 457 301 299 600

Portugāle 454 297 299 596

Grieķija 447 260 357 617

Luksemburga 446 281 307 588

Meksika 387 254 273 527

Brazīlija 334 179 320 499

Valstu grupa, kuras skolēnu vidējie sasniegumi statistiski 

nozīmīgi neatšķiras no Latvijas skolēnu sasniegumiem

100 300 500 700 900

       OECD vidējais

OECD SSNP, 2000



78

Skolēnu sasniegumu sadalījums Latvijā

10.3.ZĪMĒJUMS
Latvijas devīto un desmito klašu skolēnu sasniegumu sadalījums  lasīšanā.

OECD SSNP, 2000

Sasniegumi lasīšanā
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10.4.ZĪMĒJUMS
Skolēnu sasniegumu izkliede lasīšanā (skolas un starpskolu komponentes).

Beļģija 123,5 -76,0152 50,9
Vācija 133,3 -74,77559 50,2
Ungārija 95,0 -71,20766 34,8
Austrija 93,2 -68,56675 45,7
Polija 107,3 -66,99298 38,9
Grieķija 101,7 -53,84231 52,9
Čehija 100,0 -51,86971 45,3
Itālija 90,1 -50,92113 43,4
Šveice 112,2 -48,74373 63,7
Meksika 79,4 -42,8906 37,4
Portugāle 101,7 -37,52254 64,3
Japāna 79,3 -36,47695 43,9
Brazīlija 80,1 -35,76552 47,1
ASV 118,3 -35,14032 83,6
Latvija 112,5 -35,12954 77,5
Krievija 91,3 -33,63123 57,1
Luksemburga 108,7 -33,35097 74,9
Lielbritānija 108,9 -22,38848 82,3
Austrālija 111,6 -20,92251 90,6
Jaunzēlande 126,1 -20,10328 103,9
Koreja 52,1 -19,67211 33,0
Dānija 103,6 -19,60744 85,9
Īrija 94,4 -17,13899 79,2
Kanāda 96,5 -17,0851 80,1
Spānija 77,4 -15,93172 60,9
Norvēģija 115,8 -12,59015 102,4
Somija 86,2 -10,7469 76,5
Zviedrija 91,6 -8,860536 83,0
Islande 91,9 -7,038844 85,0

-100 -50 0 50 100 150

Izkliede starp skolām                  Izkliede skolā

OECD SSNP, 2000
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Skolēnu sasniegumu sadalījums Latvijā

Piemēram, liels testa valodā nerunājošu imigrantu skaits, divas pilnīgi atšķirīgas izglītības

sistēmas (Beļģija),  ievērojama iedzīvotāju sociālā noslāņošanās (Latīņamerikas valstis),

absolūti decentralizēta izglītības sistēma (ASV).

Sasniegumu sadalījums pa dzimumiem

Latvijas meiteņu sasniegumi ir ievērojami augstāki nekā zēnu sasniegumi lasīšanā un

dabaszinātnēs, šīs atšķirības ir lielākās starp visām pētījuma dalībvalstīm – attiecīgi 53

un 23 punkti (skat. 10.5. un 10.6., zīmējums). Mūsu zēnu sasniegumi ir nedaudz augstāki

par meiteņu sasniegumiem tikai matemātikā (10.7. zīmējums). Analizējot sasniegumu

atšķirības atsevišķos slāņos, konstatējam, ka lasīšanas atšķirības meitenēm un zēniem

ir lielākas starp skolēniem no skolām ar latviešu mācību valodu nekā skolēniem no

skolām ar krievu mācību valodu (59 un 39 punkti), lielākas laukos nekā lielās pilsētās

un Rīgā (61, 45 un 45 punkti). Līdzīgi rezultāti ir dabaszinātnēs (skat. 10.8. zīmējumu).

Matemātikā nevienā slānī meitenēm nav augstāki sasniegumi nekā zēniem.

Tas, ka šajā pētījumā meitenēm dabaszinātnēs ir ievērojami labāki sasniegumi, ir

zināmā pretrunā ar IEA Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču

starptautiskā pētījuma (TIMSS) rezultātiem. Gan 1995. gadā, gan 1999. gadā Latvijā

zēniem dabaszinātnēs bija statistiski nozīmīgi augstāki sasniegumi nekā meitenēm,

lielākās atšķirības bija ķīmijā un fizikā. Pretrunas starp abu pētījumu rezultātiem varētu

skaidrot ar abu pētījumu testu uzdevumu atšķirīgo koncepciju. TIMSS uzdevumi tieši

balstījās uz skolu dabaszinātņu priekšmetu saturu, to formulējumi bija  maksimāli īsi un

atbilstoši skolās izmantotiem dabaszinātņu uzdevumu formulējumiem. OECD SSNP

pētījuma dabaszinātņu uzdevumi bija kompleksi, ar garu no “reālās” dzīves ņemtu tekstu.

Acīmredzot zēni, kuru sasniegumi lasītprasmē reāli ir daudz zemāki, nespēja pietiekami

labi izprast sarežģītos uzdevumu nosacījumus. Uz to norāda arī ļoti augstā korelācija

starp sasniegumiem lasīšanā un dabaszinātnēs (0,84 skolēniem un 0,94 skolām).

Skolēni ar zemiem sasniegumiem lasīšanā nespēja iegūt augstus rezultātus

dabaszinātnēs. Tas redzams arī no 10.9. zīmējumā attēlotā punktgrafika. Tajā uz

horizontālās ass atlikti sasniegumi lasīšanā, uz vertikālās ass – sasniegumi

dabaszinātnēs, bet katra skolēna sasniegumi ir viens punkts grafikā.
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10.nodaļa

10.5.ZĪMĒJUMS
Meiteņu un zēnu sasniegumu atšķirības lasīšanā.

Valsts Zēni Meitenes Starpība

Latvija 432 485 -53

Somija 520 571 -51

Jaunzēlande 507 553 -46

Norvēģija 486 529 -43

Islande 488 528 -40

Krievija 443 481 -38

Itālija 469 507 -38

Čehija 473 510 -37

Grieķija 456 493 -37

Zviedrija 499 536 -37

Polija 461 498 -36

Vācija 468 502 -35

Austrālija 513 546 -34

Beļģija 492 525 -33

Kanāda 519 551 -32

Ungārija 465 496 -32

Lihtenšteina 468 500 -31

Šveice 480 510 -30

Japāna 507 537 -30

Francija 490 519 -29

Īrija 513 542 -29

ASV 490 518 -29

Luksemburga 429 456 -27

Austrija 495 520 -26

Lielbritānija 512 537 -26

Dānija 485 510 -25

Portugāle 458 482 -25

Spānija 481 505 -24

Meksika 411 432 -20

Brazīlija 388 404 -17

Koreja 519 533 -14

Starpība, kura rakstīta ar trekninātiem burtiem, ir 
statistiski nozīmīga

-60 -40 -20 0

OECD SSNP, 2000
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Skolēnu sasniegumu sadalījums Latvijā

Valsts Zēni Meitenes Starpība

Islande 513 518 -5

Jaunzēlande 536 539 -3

Krievija 478 479 -2

Somija 537 536 1

Polija 472 468 5

Beļģija 524 518 6

Latvija 467 460 6

Grieķija 451 444 7

Ungārija 492 485 7

ASV 497 490 7

Zviedrija 514 507 7

Lielbritānija 534 526 8

Japāna 561 553 8

Itālija 462 454 8

Kanāda 539 529 10

Norvēģija 506 495 11

Meksika 393 382 11

Čehija 504 492 12

Lihtenšteina 521 510 12

Austrālija 539 527 12

Īrija 510 497 13

Francija 525 511 14

Šveice 537 523 14

Vācija 498 483 15

Dānija 522 507 15

Luksemburga 454 439 15

Spānija 487 469 18

Portugāle 464 446 19

Koreja 559 532 27

Brazīlija 349 322 27

Austrija 530 503 27

Starpība, kura rakstīta ar trekninātiem burtiem, ir 
statistiski nozīmīga

-20 0 20 40

10.6.ZĪMĒJUMS
Meiteņu un zēnu sasniegumu atšķirības matemātikā.

OECD SSNP, 2000
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10.7.ZĪMĒJUMS
Meiteņu un zēnu sasniegumu atšķirības dabaszinātnēs.

Valsts Zēni Meitenes Starpība

Latvija 449 472 -23

Krievija 453 467 -14

Jaunzēlande 523 535 -12

Itālija 474 483 -9

Japāna 547 554 -7

Grieķija 457 464 -7

Norvēģija 499 505 -7

Luksemburga 441 448 -7

Somija 534 541 -6

Portugāle 456 462 -6

Īrija 511 517 -6

ASV 497 502 -5

Islande 495 499 -5

Austrālija 526 529 -3

Beļģija 496 498 -2

Kanāda 529 531 -2

Ungārija 496 497 -2

Zviedrija 512 513 0

Brazīlija 376 376 0

Čehija 512 511 1

Spānija 492 491 1

Vācija 489 487 3

Lielbritānija 535 531 4

Meksika 423 419 4

Francija 504 498 6

Polija 486 480 6

Šveice 500 493 7

Dānija 488 476 12

Austrija 526 514 12

Lihtenšteina 484 468 16

Koreja 561 541 19

Starpība, kura rakstīta ar trekninātiem burtiem, ir 
statistiski nozīmīga

-40 -20 0 20 40

OECD SSNP, 2000
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Skolēnu sasniegumu sadalījums Latvijā

10.8.ZĪMĒJUMS
Meiteņu un zēnu vidējo sasniegumu starpības lasīšanā un dabaszinātnēs.

OECD SSNP, 2000

10.9.ZĪMĒJUMS
Latvijas skolēnu sasniegumu saistība lasīšanā un dabaszinātnēs.

OECD SSNP, 2000Rezultāts lasīšanā
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10.nodaļa

Sasniegumu sadalījums pēc mācību valodas

Tā kā pētījuma izlasē Latvijā tika iekļauti gan skolēni no skolām ar krievu, gan ar latviešu

mācību valodām (arī testi un aptaujas bija atbilstošā valodā), tad ir iespēja salīdzināt šīs

divas skolēnu grupas. Kā redzams 10.10. zīmējumā, tad skolēnu ar latviešu mācību

valodu sasniegumi ir nedaudz augstāki, tomēr šīs atšķirības ir nelielas un nav statistiski

nozīmīgas. Tātad pētījumā iegūtie rezultāti neļauj runāt par atšķirībām starp šo abu grupu

skolēnu sasniegumiem.

Sasniegumu sadalījums pēc urbanizācijas faktora

Kā rāda visi pēdējo gadu pētījumi, Latvijas lauku skolu skolēnu sasniegumi vienmēr ir

zemāki nekā pilsētu skolēnu sasniegumi. Šajā pētījumā rezultāti ir līdzīgi – kā redzams

10.11. zīmējumā, tad visās trijās pētījuma jomās labākie sasniegumi ir Rīgā, tad lielās

Latvijas pilsētas un visbeidzot laukos. Autoriem šeit  vēlreiz  jāuzsver – nepieciešama

izglītības politikas maiņa attiecībā pret lauku skolām.

Tomēr, apskatot atsevišķi skolēnus no skolām ar latviešu un krievu mācību valodām un

dažus skolu tipus, var atrast zināmas atšķirības. Pirmkārt, no minētās shēmas “izkrīt”

latviešu skolēni, kuri mācās vidusskolās. Ne lasītprasmē, ne matemātikā nav atšķirības

starp Rīgas un lielo pilsētu skolēnu sasniegumiem, tomēr lauku un mazo pilsētu skolēnu

sasniegumi ir zemāki. Otrkārt, ir vispārēja tendence, ka skolēniem  no skolām ar krievu

mācību valodu Rīgā un lielajās pilsētās sasniegumu atšķirības visu tipu skolās ir ļoti

minimālas (piemēram, 10.12. zīmējumā ir parādīti krievu skolēnu sasniegumi

pamatskolas klasēs).

Sasniegumu sadalījums pēc skolas tipa

10.13. zīmējumā ir parādīts pamatizglītības līmeņa skolēnu sasniegumu sadalījums

atkarībā no skolas tipa. Redzams, ka visās satura jomās ir atšķirības starp vidusskolām

un pamatskolām. Tātad sasniegumi 15 gadus veciem skolēniem Latvijā, kuri mācās

vidusskolu astotajās un devītajās klasēs, ir augstāki nekā šī paša vecuma skolēniem,

kuri mācās pamatskolu astotajās un devītajās klasēs. Vakarskolās skolēnu sasniegumi

ir vēl zemāki.

Nākošajā attēlā (10.14. zīmējums) ir parādīti skolēnu sasniegumi lasīšanā Rīgas, pilsētu

un lauku pamatskolās un vidusskolās. Visur šīs atšķirības ir lielas. Ļoti sliktā stāvoklī ir

tie skolēni, kuri ģeogrāfisku vai kādu citu iemeslu dēļ nevar izvēlēties savām mācībām

vidusskolas. Vidēji Latvijā vidusskolas ir daudz lielākas nekā pamatskolas. Pētījuma
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10.10.ZĪMĒJUMS
Latvijas skolēnu sasniegumu atkarība no mācību valodas.

10.11.ZĪMĒJUMS
Latvijas desmito un vienpadsmito klašu skolēnu sasniegumu atkarība no skolas

atrašanās vietas (urbanizācijas faktora).

OECD SSNP, 2000

OECD SSNP, 2000
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10.12.ZĪMĒJUMS
Skolēnu  sasniegumu atkarība no skolas atrašanās vietas (urbanizācijas faktora)

pamatskolās ar krievu mācību valodu.
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10.13.ZĪMĒJUMS
Pamatskolas klašu skolēnu sasniegumu atkarība no skolas tipa.

OECD SSNP, 2000

OECD SSNP, 2000
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10.14.ZĪMĒJUMS
Pamatskolas klašu skolēnu  lasīšanas sasniegumu atkarība no skolas tipa un

atrašanās vietas.

starptautisko datu analīze rāda, ka 1000 skolēni ir minimālais skolas lielums, lai

sasniegtu augstu mācību kvalitāti.

Analizējot 10.14. zīmējumu urbanizācijas aspektā, it kā nav redzamas lielas atšķirības

starp laukiem un pilsētām. Tomēr, jāņem vērā skolēnu sadalījums pa mācību iestādēm.

Ja Rīgas pamatskolās mācās salīdzinoši nedaudz 9. klašu skolēni (ap 15%), tad laukos

un mazās pilsētās to ir daudz vairāk (ap 40%).
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REZULTĀTI

 

1. Latvija sekmīgi pabeigusi OECD SSNP pirmo ciklu (1998.-2001.) kopā ar 28

OECD dalībvalstīm un 4 ne-OECD valstīm. Līdz ar to Latvija pirmoreiz ieguvusi

novērtējumu mūsu pamatskolas skolēnu sagatavotībai dzīvei salīdzinājumā ar

OECD valstīm, kā arī uzkrājusi ļoti nozīmīgu zinātnisko, metodisko un

organizatorisko pieredzi, piedaloties visaugstākajiem kvalitātes standartiem

atbilstošā starptautiskā programmā kopā ar OECD valstīm.

2. Starptautiskajā salīdzinošajā izglītības pētījumā Latvijā pirmoreiz piedalījās ne

tikai vispārizglītojošās skolas, bet arī citu veidu izglītības iestādes (ieskaitot

arodskolas, tehnikumus, vakarskolas), kurās mācās 15 gadus veci jaunieši.

3. Lasīšanā  Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi ir zemāki par pētījuma dalībvalstu

vidējo līmeni. Latvija ieņem 28. vietu vidējo vērtējumu tabulā, mūsu skolēnu

sasniegumi nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi no Polijas, Grieķijas, Portugāles,

Krievijas un Luksemburgas skolēnu sasniegumiem.

4. Matemātikā Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi ir zemāki par pētījuma dalībvalstu

vidējo līmeni. Latvija ieņem 25. vietu vidējo vērtējumu tabulā, mūsu skolēnu

sasniegumi nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi no Krievijas, Spānijas, Polijas, Itālijas,

Portugāles un Grieķijas skolēnu sasniegumiem.

5. Dabaszinātnēs Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi ir zemāki par pētījuma

dalībvalstu vidējo līmeni. Latvija ieņem 27. vietu vidējo vērtējumu tabulā, mūsu

skolēnu sasniegumi nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi no Polijas, Itālijas,

Lihtenšteinas, Grieķijas, Krievijas, Portugāles un Luksemburgas skolēnu

sasniegumiem.

6. Iepriekš minētie Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi OECD SSNP nav pretrunā

ar iepriekšējo starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātiem (piemēram,

TIMSS), kur Latvija bija valstu ar vidējiem sasniegumiem grupā. Jāņem vērā,

ka: -citos pētījumos dalībvalstu skaitā bija arī daudzas mazāk attīstītas ne-

OECD valstis,

-OECD programmā tiek izmantota atšķirīga konceptuālā pieeja un  cita

veida testu uzdevumi, galveno akcentu liekot uz zināšanu un prasmju

izmantošanu reālās dzīves situācijās,

-OECD programmā ir citāda dalībnieku izvēle, iekļaujot pētījumā visu veidu

izglītības iestāžu 15 gadus vecos skolēnus neatkarīgi no klases, kurā tie

mācās.
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7. Latvijas skolēnu relatīvi zemie vidējie sasniegumi lasīšanā, matemātikā un

dabaszinātnēs, salīdzinot ar OECD valstu vidējo līmeni, liecina par

nepieciešamību vairāk attīstīt skolēnu spējas izmantot skolā iegūtās zināšanas

un prasmes reālās dzīves situācijās.

8. Lasīšanā 12,7% Latvijas skolēnu sasnieguši rezultātu, kas zemāks par pētījumā

noteikto 1. līmeni (OECD valstīs vidēji ir 6% šādu skolēnu), turpretī lasīšanas

kompetences 5. līmenim atbilstošos rezultātus ir sasnieguši 4,1% Latvijas skolēnu

(OECD valstīs vidēji tādus rezultātus ir sasnieguši 9,5% skolēnu). Tātad mūsu

skolās mācās gan tādi skolēni, kuru sasniegumi nebūt neatpaliek no pasaulē

visaugstākā līmeņa sasniegumiem, gan tādi skolēni, kuru lasīšanas kompetence

ir ļoti vāja. Līdzīga situācija ir pilnīgi visās pētījuma dalībvalstīs, vienīgi atšķirīgs ir

skolēnu skaita sadalījums pa dažādiem kompetences līmeņiem.

9. Atšķirības skolēnu sasniegumiem jebkuras pētījuma dalībvalsts ietvaros ir lielākas

nekā atšķirības starp dalībvalstu skolēnu sasniegumu vidējiem rādītājiem. Tāpēc

tieši sasniegumu atšķirību analīze valstu ietvaros starptautiskā kontekstā ir

galvenais pētījuma datu starptautiskās un nacionālās analīzes virziens. Latvijas

skolēnu rezultātu izkliede (labāko un sliktāko sasniegumu atšķirības testos)

lasīšanā ir 112,5% no OECD valstu skolēnu sasniegumu vidējās izkliedes.

Attiecīgi matemātikā šī izkliede ir 123,4% un dabaszinātnēs 105,8%. Tātad šī

pētījuma testos Latvijas skolēnu labākie un sliktākie rezultāti atšķiras vairāk nekā

vidēji  OECD valstīs (mazākā skolēnu sasniegumu izkliede lasītprasmē ir Korejas

skolēniem 52,1%, matemātikā Somijas skolēniem 74,7%, dabaszinātnēs

Meksikas skolēniem 65,9%, lielākā sasniegumu izkliede lasītprasmē ir Vācijas

skolēniem 133,3%, matemātikā Grieķijas skolēniem 135,9%, dabaszinātnēs

Beļģijas skolēniem 136,5%).

10.  Latvijas skolēnu sliktākie rezultāti testos ir pārāk vāji, salīdzinot ar labākajiem

sasniegumiem. 25% skolēnu ar sliktākajiem sasniegumiem atpaliek savās

zināšanās un prasmēs no 25% labāko skolēnu par vairākiem mācību gadiem.

Tas nozīmē, ka šai skolēnu daļai varētu būt nopietnas problēmas turpmākajā

dzīvē un izglītībā.

11. Skolēnu lasīšanas rezultātu izkliedes padziļināta analīze parāda, kā 9.p. minētie

112,5% izkliedes Latvijā sadalās starp atšķirībām skolu starpā (dažādi

sasniegumi pilsētu un lauku skolās, skat. 13.p., un dažādos skolu tipos, skat.

14.p. u.c.) un atšķirībām starp skolēniem skolas ietvaros. 35,1% Latvijas skolēnu

rezultātu izkliedes ir saistītas ar atšķirībām starp skolām un 77,5% izkliedes ir

saistītas ar skolēnu sasniegumu atšķirībām vienas un tās pašas skolas ietvaros.
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Iepriekš minētās atšķirības starp skolām (“labo” un “slikto” skolu polarizācija)

ierindo Latviju vidējā pozīcijā pētījuma dalībvalstu starpā.

12. Ievērojot 10. un 11. p. minētos rezultātus varam secināt, ka Latvijas skolēnu

sasniegumu vidējo līmeni mēs varētu uzlabot, cenšoties palielināt gan vājo

skolēnu sekmes visās skolās, gan samazinot atšķirības vidējā sekmju līmenī

dažādās skolās (lauku un pilsētu skolās, vidusskolās un pamatskolās u.c. skat.

13. un 14. punktus).

13.Latvijas skolās ar latviešu mācību valodu vislabākie sasniegumi ir Rīgā, pēc

tam seko skolas pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000, sliktākie

sasniegumi ir lauku un mazo pilsētu skolās. Skolās ar krievu mācību valodu

sliktākie sasniegumi arī ir lauku un mazo pilsētu skolās, taču atšķirība starp Rīgu

un lielo pilsētu skolām  lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs nav viennozīmīga.

14.Sasniegumi 15 gadus veciem skolēniem Latvijā, kuri mācās vidusskolu 8. un 9.

klasēs, ir augstāki nekā šī paša vecuma skolēniem, kuri mācās pamatskolu 8.

un 9. klasēs. Vakarskolās skolēnu sasniegumi ir vēl zemāki.

15.Skolās ar latviešu mācību valodu sasniegumi ir nedaudz augstāki nekā skolās

ar krievu mācību valodu, taču šīs atšķirības nav statistiski nozīmīgas.

16.Meiteņu sasniegumi lasīšanā visās pētījuma dalībvalstīs ir augstāki nekā zēniem

par vidēji 35 nosacītiem punktiem OECD valstīs. Latvijā meiteņu pārākums ir

vislielākais no visām pētījuma dalībvalstīm - 53 punkti. Dabaszinātnēs zēnu un

meiteņu sasniegumi vidēji OECD valstīs ir vienādi, taču Latvija ir to valstu vidū,

kur meiteņu sasniegumi dabaszinātnēs ir augstāki, pie kam ar vislielāko nosacīto

punktu skaitu – 23. Matemātikā  vidēji OECD valstīs zēnu sasniegumi ir nedaudz

augstāki nekā meitenēm, tā tas ir arī Latvijā, taču atšķirības mūsu valstī nav

statistiski nozīmīgas.

17.Pētījums parāda, ka viens no skolēnu sasniegumus ietekmējošiem faktoriem ir

arī valsts Iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju. Sakarība starp IKP

un skolēnu sasniegumiem pētījumā parāda, ka mūsu skolēnu sasniegtie rezultāti

lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs praktiski sakrīt ar regresijas taisni, kura

konstruēta izmantojot OECD valstu atbilstošos datus. Tas nozīmē, ka šādā

salīdzinājumā ar OECD valstīm Latvijas skolēnu sasniegumi pilnībā atbilst mūsu

valsts relatīvi nelielajam ekonomiskajam potenciālam (IKP uz vienu iedzīvotāju

Latvijā ir viszemākais no visām pētījuma dalībvalstīm). Protams, šos rezultātus

nevar interpretēt tādējādi, ka Iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju apjoms

ir vienīgais izglītības kvalitāti noteicošais faktors. Taču mums ir pamats uzskatīt,

ka, pareizi attīstot mūsu valsts izglītības sistēmu, tās kvalitātes rādītāji noteikti

palielināsies reizē ar valsts ekonomiskajiem rādītājiem.
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18.Analizējot dažādu ar skolu saistītu faktoru ietekmi uz skolēnu sasniegumiem

pētījuma dalībvalstīs, ir iegūta arī skolēnu un skolotāju skaita attiecības saistība

ar skolēnu rezultātiem lasīšanā. Redzams, ka vislabākie skolēnu sasniegumi ir

skolās ar skolēnu un skolotāju skaita attiecību aptuveni 20. Šīs attiecības

palielināšana virs 25 izsauc pakāpenisku skolēnu sasniegumu samazināšanos.

Attiecības samazināšana zem 20 arī izsauc nelielu skolēnu sasniegumu

samazināšanos, taču tas, acīmredzot, nozīmē resursu patēriņa ievērojamu

pieaugumu izglītības vajadzībām. Piemēram, skolēnu un skolotāju skaita

attiecības samazināšana no 20 līdz 10 varētu divas reizes palielināt skolotāju

algām nepieciešamo līdzekļu apjomu. Skolēnu sasniegumu neliela

samazināšanās skolēnu un skolotāju skaita attiecībai mainoties no 20 līdz 10,

pētījuma starptautiskajā atskaitē tiek skaidrota ar iespējamu izglītības kvalitātes

samazināšanos mazās lauku skolās, kas varētu pilnībā attiekties arī uz situāciju

Latvijā.

19.Skolēnu sasniegumi ir saistīti arī ar skolēnu skaitu skolā. Analizējot skolēnu

sasniegumus skolās ar dažādu skolēnu skaitu, pētījuma starptautiskie dati rāda,

ka skolēnu sasniegumi pieaug līdz ar skolēnu skaitu skolā. Skolēnu skaitam

skolā sasniedzot 1000, sasniegumi vairs praktiski nepalielinās. Lielās skolās

parasti ir augstāka skolotāju specializācija un izglītības līmenis.

20.13., 18. un 19. p. minētie rezultāti rāda, ka nepieciešams nodrošināt vienādi

kvalitatīvas izglītības iespējas gan Rīgā un lielajās pilsētās, gan Latvijas laukos.

Jāveic detalizēta katras vājās lauku skolas situācijas analīze, ievērojot skolēnu

sociāli ekonomisko statusu, skolas lomu apkārtnes kultūras dzīvē, reģionālās

attīstības perspektīvas un citus faktorus. Jāizstrādā skolu attīstības un pilnveides

plāni, ja nepieciešams, paredzot arī papildus resursu piešķiršanu vai analīzes

rezultātā – skolu slēgšanu, koncentrējot resursus lielākās skolās. Optimizējot

skolu tīklu, jārūpējas par racionālu izglītībai piešķirto līdzekļu izmantošanu (skolas

lielums, skolēnu un skolotāju skaita attiecība u.c. faktori).

21.Pētījums sniedz plašu skolēnu ģimeņu raksturojumu un novērtē tā ietekmi uz

skolēnu sasniegumiem. Piemēram, Latvijas skolēni un viņu ģimenes starpvalstu

salīdzinājumā izceļas ar kultūru saistītām lietām mājās (literatūra, gleznas u.c.),

klasiskās kultūras aktivitātēm (muzeja, mākslas galerijas, baleta, operas,

simfoniskā koncerta apmeklējumi u.c.) un sarunām par šīm tēmām. Sasniegumi

lasīšanā ir augstāki tiem Latvijas skolēniem, kuru ģimenēm iepriekš minētie

raksturojumi piemīt lielākā mērā, tāpat tas attiecas uz saziņu ar vecākiem

(dažādas sarunas, tai skaitā par skolu, kopīgas maltītes u.c.).

Savukārt, ģimeņu turības rādītājs mūsu valsts skolēniem ir viens no zemākajiem
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starptautiskā salīdzinājumā – vēl zemāks tas ir vienīgi Krievijas skolēniem. Latvijā

skolēni no turīgākām ģimenēm uzrāda labākus sasniegumus lasīšanā, taču šī

sakarība nav statistiski nozīmīga. Katrā ziņā daudz lielāka ietekme uz skolēnu

sasniegumiem ir citiem šajā punktā minētajiem faktoriem, kā arī vecāku izglītībai,

profesijai u.c.

22.Latvijas skolēnus raksturo relatīvi liela ieinteresētība lasīšanā un matemātikā,

salīdzinot ar citām valstīm. Lai gan šie rādītāji nenodrošina mūsu skolēnu augstus

vidējos sasniegumus starpvalstu līmenī, tomēr pozitīvas attieksmes radīšana pret

šīm mācību jomām arī ir viens no izglītības mērķiem. Protams, Latvijas skolēniem

ar lielāku ieinteresētības pakāpi lasīšanā un matemātikā ir arī salīdzinoši augstāki

sasniegumi atbilstošos testa uzdevumos nekā citiem Latvijas skolēniem.

Latvijas skolēnus starptautiskā salīdzinājumā raksturo arī relatīvi augsts mājas

darbu izpildes laiks. Lai gan ne vienmēr liels mājas darbu izpildes laiks ir saistīts

ar augstiem  sasniegumiem, šī pētījuma vidējie dati rāda, ka starp mājas darbu

izpildes laiku un skolēnu sasniegumiem ir pozitīva sakarība, gan vidēji OECD

valstīs, gan arī Latvijā.

 23.Latvijas skolēni mācoties izmanto gan kooperatīvo, gan konkurējošo mācību

stratēģiju. Vienas vai otras stratēģijas izmantošana palīdz skolēniem gūt labākus

panākumus, salīdzinot ar viņu vienaudžiem, kuri šīs stratēģijas izmanto mazāk.

24. Latvijas skolēnu attieksme pret skolu ir pozitīvāka nekā vairumā pētījuma

dalībvalstu. Jo salīdzinoši tikai 19% no Latvijas 15 gadus veciem skolēniem saka,

ka skola ir vieta, uz kuru viņi nevēlas iet. Daudzās pētījuma dalībvalstīs šādu

skolēnu relatīvais skaits ir pat divas reizes lielāks.

25. Iepriekš minētie sākotnējie OECD SSNP pirmā cikla (1998.-2001.) rezultāti un

secinājumi tiks papildināti turpmākajā starptautiskās un nacionālās datu analīzes

gaitā. Nākamajos gados ir plānots publicēt arī vairākus starptautiskus

specializētus ziņojumus par OECD SSNP pirmā cikla rezultātiem.

26.OECD SSNP pirmajā ciklā izmērīto indikatoru izmaiņas laikā tiks pētītas

programmas nākamajos ciklos. SSNP otrā cikla (2001.-2004.) sagatavošanas

darbi ir uzsākti 2001.gadā, pilotpētījums notiks 2002.gadā, pamatpētījums –

2003.gadā.

27. OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma ir iekļauta Latvijas un

OECD organizācijas sadarbības programmā. Mūsu sekmīgā darbība OECD

SSNP ir viens no priekšnoteikumiem Latvijas plašākai iesaistei arī citu OECD

izglītības indikatoru grupu (skat. Education at a Glance gadskārtējos izdevumus)

mērījumos, lai mūsu valsts, iespējams, kopumā iekļautos šajā pašreiz pasaulē

pilnīgākajā un vislabāk izstrādātajā izglītības attīstības izvērtēšanas sistēmā.
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SECINĀJUMI

••••• Latvija sekmīgi pabeigusi OECD SSNP pirmo ciklu (1998.-2001.) kopā ar 28

OECD dalībvalstīm un 4 ne-OECD valstīm. Piedaloties OECD programmā, mēs

izvirzām šobrīd pasaulē visaugstākos standartus gan savas valsts izglītības sistēmai

un tās pilnveidei, gan pētnieciskā darba līmenim un pētniecības metodēm, ar kurām

starptautiski salīdzinoši novērtējam Latvijas izglītības kvalitāti.

••••• Pirmoreiz iegūts novērtējums Latvijas 15 gadus veco skolēnu sagatavotībai dzīvei

salīdzinājumā ar OECD valstīm, kā arī uzkrāta ļoti nozīmīga zinātniskā, metodiskā

un organizatoriskā pieredze, piedaloties visaugstākajiem kvalitātes standartiem

atbilstošā starptautiskā programmā kopā ar OECD valstīm.

••••• Pētījuma rezultāti rāda, ka valstu izglītības kvalitāte ir atkarīga no to ekonomiskajiem

rādītājiem. Latvijas skolēnu sasniegumi OECD pētījumā atbilst mūsu valsts

ekonomiskās attīstības pakāpei saskaņā ar OECD valstu uzdotajiem kritērijiem.

••••• Latvijas skolās mācās gan tādi 15 gadus veci skolēni, kuru sasniegumi atbilst

visaugstākajam līmenim pasaulē, gan arī tādi skolēni, kuru sasniegumi pētījumā ir

ļoti zemi, bez tam vājo skolēnu īpatsvars ir pārāk liels.

••••• Mūsu skolēnu vidējie sasniegumi starpvalstu salīdzinājumā liecina, ka Latvijas

izglītības sistēmā nepieciešams vairāk attīstīt skolēnu spējas izmantot skolā iegūtās

zināšanas reālās dzīves situācijās. Jaunā Valsts pamatizglītības standarta (1998)

ieviešana mācību procesā varētu būtiski uzlabot situāciju Latvijas skolās. Būtībā

standartā un OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā ir izmantotas

līdzīgas pieejas par skolēnu izglītošanu dzīvei, kuras ir jāievieš Latvijas izglītības

sistēmā.

••••• Jebkuras pētījuma dalībvalsts ietvaros atšķirības skolēnu sasniegumos ir lielākas

nekā atšķirības starp dažādu dalībvalstu skolēnu sasniegumu vidējiem rādītājiem.

Latvijā skolēnu sasniegumu atšķirības nosaka gan ar skolu saistīti faktori

(sasniegumi ir zemāki lauku un mazo pilsētu skolās, sasniegumi vienu un to pašu

klašu skolēniem ir augstāki vidusskolās, salīdzinot ar pamatskolām u.c.), gan ar

individuālu skolēnu saistīti faktori (dzimums, ģimenes sociāli ekonomiskie rādītāji,

attieksme pret mācībām u.c.).

••••• Latvijas skolēni un viņu ģimenes starpvalstu salīdzinājumā izceļas ar klasiskās

kultūras aktivitātēm (muzeja, mākslas galerijas, baleta, operas, simfoniskā koncerta

apmeklējumiem u.c.) un sarunām par šīm tēmām, kā arī ar kultūru saistītām lietām

mājās (literatūra, gleznas u.c.). Sasniegumi lasīšanā ir augstāki tiem Latvijas
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skolēniem, kuru ģimenēm iepriekš minētie raksturojumi piemīt lielākā mērā, tāpat

tas attiecas arī uz saziņu ar vecākiem (dažādas sarunas, tai skaitā par skolu, kopīgas

maltītes u.c.).

••••• Latvijas skolēnu attieksme pret skolu ir pozitīvāka nekā vairumā pētījuma dalībvalstu.

Jo salīdzinoši tikai 19% no Latvijas 15 gadus veciem skolēniem saka, ka skola ir

vieta, uz kuru viņi nevēlas iet. Daudzās pētījuma dalībvalstīs šādu skolēnu īpatsvars

ir pat divas reizes lielāks.

••••• Latvijas sekmīgā darbība OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā

ir viens no priekšnoteikumiem Latvijas plašākai iesaistei arī citu OECD izglītības

indikatoru grupu (skat. Education at a Glance gadskārtējos izdevumus) mērījumos,

lai mūsu valsts varētu kopumā iekļauties šajā pašreiz pasaulē pilnīgākajā un vislabāk

izstrādātajā izglītības attīstības izvērtēšanas sistēmā.
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Šajā grāmatā sniegti tikai pirmie OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas

programmas rezultāti un secinājumi, kuri noteikti tiks papildināti turpmākajā

starptautiskās un nacionālās datu analīzes gaitā. Nākamajos gados ir plānots publicēt

arī virkni starptautisku specializētu ziņojumu par OECD SSNP pirmā cikla rezultātiem.

Darbs OECD SSNP ir ļoti intensīvs, jo tajā pētījuma cikla ilgums ir tikai trīs gadi.

2001.gadā paralēli ar iepriekšējo datu analīzi jau ir uzsākti sagatavošanās darbi nākamā

cikla pilotpētījumam, kurš notiks 2002. gada aprīli, un, savukārt, nākamā cikla

pamatpētījums notiks jau 2003. gada aprīlī. Tūlīt pēc tam programmas dalībvalstis iegūs

pirmos izglītības kvalitātes izmaiņu tendenču indikatorus, kuros tiks salīdzināti 2000.g.

un 2003. g. iegūtie dati. Tātad mūsdienās izglītības kvalitātes cikliskas novērtēšanas

programmas darbs ir kļuvis daudz intensīvāks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu desmitu

pētījumiem. Tā, piemēram,  pagajušā gadsimta 70-tajos un 80-tajos gados starptautisko

salīdzinošo pētījumu ciklu ilgums IEA asociācijas ietvaros bija pat 10 gadi.

Mūsuprāt, pētnieki un darba pasūtītājs – IZM speciālisti var būt apmierināti, ka Latvijai

ir izdevies piedalīties un iegūt pirmos rezultātus šajā augsta standarta izglītības

novērtēšanas programmā. OECD programmā Latvijas pārstāvji strādā kopā ar OECD

valstu ievērojamākajiem ekspertiem, kas faktiski pašreiz ir augstākā līmeņa specialisti

šajās jomās pasaulē. Līdz ar to Latvijai bija, ir un, cerams, arī turpmāk būs (ja Latvija

turpinās piedalīties OECD programmā) pieejama pati jaunākā informācija, metodes

un rezultāti valstu izglītības sistēmu novērtēšanā un pilnveidē.

Latvijas 15 gadus veco skolēnu sasniegumi nebija augsti starpvalstu vērtējumā šajā

pētījumā, kurā būtībā piedalījās visas pasaules attīstītākās valstis. Taču starpvalstu

sasniegumu tabulas, kurās mūsu skolēnu rezultāti bija zem vidējā līmeņa, ir tikai viens

no šī pētījuma rezultātiem. Atcerēsimies, ka valstu iekšienē skolēnu sasniegumi atšķiras

daudz vairāk, nekā atšķiras skolēnu sasniegumu vidējās vērtības starp valstīm, un ka

tieši Latvijas skolēnu sasniegumu atšķirību analīze (starp skolām, starp skolēniem

atkarībā no dažādiem faktoriem u.c.) starptautiskā kontekstā var mums parādīt ceļu, kā

pilnveidot izglītības kvalitāti.

Starp citu, ja aplūkojam skolēnu sasniegumu OECD programmā sakarību ar valsts

iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju, tad Latvijas skolēnu sasniegumi,
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ievērojot mūsu valsts iekšzemes kopprodukta relatīvi nelielo vērtību, tieši atbilst OECD

valstu uzdotajiem rādītājiem. Citāda situācija (t.i., augsti skolēnu sasniegumi, neraugoties

uz relatīvi zemu IKP) varētu būt tad, ja izglītībai mūsu valstī tiktu piešķirta ļoti augsta

resursu daļa. Taču Latvijas valsts ieguldījumi izglītībā (attiecībā pret IKP un budžetu)

atbilst vidējiem rādītājiem, skolotāju algas pat ir relatīvi ļoti zemas (attiecībā pret IKP uz

vienu iedzīvotāju un vidējo algu valstī).

Tomēr mēs varam cerēt, ka, pareizi attīstot mūsu valsts izglītības sistēmu, tās rezultātu

kvalitāte noteikti palielināsies reizē ar valsts ekonomiskajiem rādītājiem. Tāpēc mums

ir jāizmanto iespēja jau tagad salīdzināt Latvijas izglītības kvalitāti ar augstākā līmeņa

standartiem – gan pētījuma dalībvalstu, gan pētījumos izmantotās metodikas nozīmē.

Šī iespēja ietver arī ievērojamu finansiālu palīdzību, jo OECD organizācija sedz Latvijas

dalības maksas šajā programmā.

OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma ir iekļauta Latvijas un OECD

organizācijas sadarbības programmā. OECD SSNP ietvaros faktiski tiek veikti arī

izglītības indikatoru mērījumi dažām OECD izglītības indikatoru sistēmas grupām (skat.

Education at a Glance gadskārtējos izdevumus). Mūsu sekmīgā darbība OECD SSNP

ir viens no priekšnoteikumiem Latvijas plašākai iesaistei arī citu OECD izglītības

indikatoru grupu mērījumos, lai mūsu valsts, iespējams, kopumā iekļautos šajā pašreiz

pasaulē pilnīgākajā un vislabāk izstrādātajā izglītības attīstības izvērtēšanas sistēmā.
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PIELIKUMS

OECD dalībvalstis

(2001. gads)

ASV

Austrālija

Austrija

Beļģija

Čehijas Republika

Dānija

Francija

Grieķija

Īrija

Islande

Itālija

Japāna

Jaunzēlande

Kanāda

Koreja

Lielbritānija

 Luksemburga

Meksika

Nīderlande

Norvēģija

Polija

Portugāle

Slovākija

Somija

Spānija

Šveice

Turcija

Ungārija

Vācija

Zviedrija

Arī Eiropas Savienība piedalās OECD darbā
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