
Nacionalinė švietimo agentūra
K. Kalinausko g. 7, LT-03106, Vilnius

Tel.: +370 658 18504

TarpTauTinis Tyrimas LieTuvoje

 ◊ Tyrimas mokyklose vyks 2021 m. kovo –   
balandžio mėn.
 ◊ Kiekviena dalyvaujanti mokykla galės  
pasirinkti testavimo dieną (dienas)
 ◊ Testavimas vyks pamokų metu
 ◊ Dalyvaus apie 8 000 ketvirtos klasės  
mokinių (beveik 300 bendrojo ugdymo mo-
kyklų)

PIRLS tyrimo Lietuvoje koordinatorė:
Ramutė Skripkienė 
El. paštas: ramute.skripkiene@nsa.smm.lt
Tel.: +370 658 18277

Daugiau informacijos apie tyrimą PIRLS galite rasti 
adresu: http://timssandpirls.bc.edu

Tyrimą organizuoja

 ◊ Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo 
asociacija IEA (angl. International Asso-
ciation of the Evaluation of Educational 
Achievement)

LieTuvoje Tyrimą vykdo

 ◊ LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
 ◊ Nacionalinės švietimo agentūros  
Stebėsenos ir vertinimo departamento 
Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyrius

 
Vidutiniai mokyklos lygmens rezultatai bus 

pateikti 2021 m. pabaigoje

anksTesnių meTų Tyrimų rezuLTaTai

Tyrimo rezultatų ataskaitas, pristatymus ir 
kitą informaciją rasite adresu: 

http://nec.lt/125

TARPTAUTINIS  
SKAITYMO  
GEBĖJIMŲ  
TYRIMAS
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TarpTauTinis Tyrimas pirLs
Tai ketvirtos klasės mokinių skaitymo  
gebėjimų tyrimas, vykdomas 60-yje šalių.
Tyrimas suteikia informacijos, kaip  
kinta ketvirtos klasės mokinių skaitymo  
gebėjimai ir mokymosi skaityti mokykloje bei 
namų aplinkoje patirtis:

 ◊ Tėvų klausimynas surenka duomenis,  
susijusius su mokymosi skaityti „pradžia“ 
ypatingą dėmesį skiriant ankstyvojo  
raštingumo įgūdžiams, įgytiems dar prieš 
pradedant lankyti pradinę mokyklą.
 ◊ Mokinių, mokytojų ir mokyklos klau-
simynuose daugiausia dėmesio skiria-
ma tokiems klausimams, kaip saugumas  
mokykloje, akademinės sėkmės akcen-
tavimas, mokymosi ištekliai mokykloje ir 
klasėje, technologijų naudojimas ugdymo 
procese ir veiksmingas mokymas.
 ◊ Dalyvaujančių šalių rengiama PIRLS 2021 
Enciklopedija suteikia išsamų vaizdą apie 
skaitymo mokymą visame pasaulyje.

ką Tyrimo daLyviai Turės aTLikTi?

Ketvirtos klasės mokiniai atliks dviejų dalių 
skaitymo gebėjimų vertinimo testą, kuriame 
turės perskaityti grožinio ir informacinio 
teksto ištraukas ir atsakyti į teksto suvoki-
mo klausimus. 
Jie taip pat turės užpildyti klausimyną ir 
atsakyti į klausimus, susijusius su mokyk-
los ir klasės edukaciniu kontekstu, taip pat  
asmenine skaitymo mokymosi patirtimi bei 
savijauta mokykloje.

Tyrime dalyvaujančių mokyklų vadovai,  
pradinių klasių mokytojai ir testavime  
dalyvaujančių ketvirtos klasės mokinių tėvai  
užpildys elektroninius klausimynus.

Niekada Kartais Dažnai

kaip LieTuvos keTvirTos kLasės 
mokiniams sekėsi skaiTyTi iki šioL?
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Bendrųjų skaitymo rezultatų kaita

Grožinių ir informacinių tekstų  
skaitymo rezultatų kaita

Rezultatų kaita pagal  
teksto suvokimo procesus


