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ÐVIETIMO

PROBLEMOS ANALIZË

AR MOKA MÛSØ KETVIRTOKAI SKAITYTI?

Lietuvos Respublikos
ðvietimo ir mokslo
ministerija

Pagrindiniai klausimai:

Kokius svarbius ðvietimo
rodiklius matuoja IEA PIRLS
tyrimas?
Ar Lietuvos ketvirtokai skaito
geriau nei jø bendraamþiai
kitose ðalyse?
Kaip pasikeitë Lietuvos
pradinukø skaitymo
pasiekimai?

Kokià átakà vaikø skaitymo
pasiekimams turi jø tëvai ir
namø aplinka?

Kokios yra skaitymo
mokymo ir mokymosi
praktikos Lietuvoje ir
pasaulyje ir kokià átakà tai turi
mokiniø skaitymo
gebëjimams?

Gebëjimas skaityti yra vienas ið svarbiausiø gebëjimø, ágyjamø jau pirmaisiais
mokymosi metais. Jis yra esminis tolesniam mokymuisi ir asmeniniam augimui.
Todël ðvietimo politikai ir plaèioji ðvietimo bendruomenë vis daugiau dëmesio skiria
gebëjimams ir pasiekimams ðioje srityje tirti ir nagrinëti. Tarptautinës ðvietimo
pasiekimø vertinimo organizacijos IEA (angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement) organizuojamu tarptautiniu skaitymo gebëjimø
tyrimu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) aiðkinamasi
baigianèiøjø pradinæ mokyklà skaitymo pasiekimai. Ðis amþiaus tarpsnis pasirinktas
dël jo svarbos mokantis skaityti. Manoma, kad tokio amþiaus mokiniai jau yra iðmokæ
skaityti ir pradeda naudoti savo skaitymo gebëjimus mokymuisi. Todël tyrimo
tikslas – iðsiaiðkinti ðio amþiaus mokiniø skaitymo pasiekimus ir jø patirtá mokantis
skaityti namuose bei mokykloje ávairiose ðalyse, suteikiant svarbià informacijà apie
tai, kaip ðie pasiekimai galëtø bûti gerinami.
Lietuvos ketvirtokai PIRLS tyrime 2006 metais dalyvavo jau antrà kartà. Vykstantis
kas penkerius metus tarptautinis
tyrimas suteikia galimybæ ne tik
paþvelgti á savo ðalies mokiniø
pasiekimus tarptautiniame
kontekste, bet ir stebëti jø
pasiekimø kaità ávairiais
aspektais. 2006 metais tyrime
dalyvavo jau 40 didþiulæ
geografinæ, kultûrinæ ir skaitymo
tradicijø ávairovæ atspindinèiø
ðaliø.
Lietuvoje PIRLS tyrime 2006 metais dalyvavo apie 5000 mokiniø, jø tëvai, mokytojai,
mokyklø direktoriai ið maþdaug 150 lietuviðkø mokyklø ið visos Lietuvos.
Jei 2001 metø tyrimo rezultatai Lietuvos ðvietimo bendruomenæ nustebino ir
pradþiugino gerais ketvirtø klasiø mokiniø skaitymo pasiekimais, tai paskelbus
2006 metø tyrimo rezultatus ðalyje nuvilnijo nusivylimo banga. Spauda, radijas ir
televizija garsiai skelbë apie nuosmuká, o ðvietimo politikai këlë klausimà, kodël
taip atsitiko, nors realus rezultatø pokytis buvo minimalus.
Nagrinëdami ðio tyrimo rezultatus, suþinome, kad Lietuvos vaikø skaitymo ir teksto
suvokimo gebëjimams iðties nemaþà reikðmæ turi tokie veiksniai kaip tëvø iðsilavinimas,
jø pagalba savo maþameèiams mokantis skaityti bei turimi namuose edukaciniai
iðtekliai, taèiau praktiðkai visi Lietuvos pradinukai pasiekia bent minimalø skaitymo
gebëjimø lygá, taigi yra uþtikrinamas ðvietimo prieinamumas visiems.
Mûsø ðalyje vis dar skiriasi, ir gana smarkiai, mergaièiø ir berniukø gebëjimas skaityti.
Tyrimas parodë bûtinybæ labiau susirûpinti gabiaisiais pradinukais, nes nuo 2001
m. sumaþëjo ir taip nedidelë aukðèiausià ir aukðtà skaitymo lygmenis pasiekusiø
vaikø dalis.
Lietuvos mokyklose vadovëlis vis dar iðlieka pagrindine priemone mokant skaityti,
ir galbût todël informacinius tekstus mûsø ketvirtokai skaito ir supranta ðiek tiek
blogiau nei groþinius.
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SKAITYMO GEBËJIMØ APIBRËÞIMAS
Daþnai skaitymo gebëjimai yra suvokiami kaip skaitymo spartos ar raiðkos gebëjimai. PIRLS tyrime jie suprantami pirmiausia
kaip teksto suvokimo gebëjimai. Tyrime dëmesys sutelkiamas á ðiuos tris skaitymo aspektus:

• skaitymo paskirtis;
• teksto suvokimo procesai (skaitymo gebëjimai);
• poþiûris á skaitymà ir su skaitymu susijæ áproèiai.
PIRLS tyrime nagrinëjamos dvi skaitymo paskirtys, kurios yra
aktualios vaikams – skaitymas literatûrinei patirèiai ágyti bei
skaitymas informacijai gauti ir panaudoti. Literatûrinë patirtis ágyjama skaitant ávairius groþinius tekstus, kuriuose skaitytojas pasineria á ásivaizduojamus ávykius, veiksmus, pasekmes, charakterius, atmosferà, jausmus ir idëjas bei gërisi paèia kalba. Skaitydamas informacinius tekstus skaitytojas gali
ne tik pasisemti informacijos, bet ir jà panaudoti apmàsty-

mams bei veiksmams, ðiø tekstø nebûtina skaityti nuo pradþios
iki galo.
Mokiniams testuoti buvo parengta 10 tekstø (5 groþiniai ir 5
informaciniai) ir 126 klausimai, kuriø kiekvienas buvo orientuotas á vienà ið tyrime iðskirtø ir matuotø skaitymo gebëjimø
(teksto suvokimo procesø):

•
•
•
•

sutelkti dëmesá ir rasti aiðkiai pateiktà informacijà;
daryti tiesiogines iðvadas;
interpretuoti ir integruoti idëjas bei informacijà;
iðtirti ir ávertinti turiná, kalbà bei teksto elementus.

Visi ið tekstø ir su jais susijusiø klausimø sudaryti „blokai“ buvo
sudëti á testø sàsiuvinius. Kiekvienas vaikas testavimo metu pildë vienà sàsiuviná, kuriame buvo du tokie „blokai“. Kiekvienai
daliai buvo skiriama apie 40 minuèiø. Mokiniø poþiûris á skaitymà, su skaitymu susijæ áproèiai buvo tiriami anketomis.

SKAITYMO PASIEKIMØ SKALËS PIRLS TYRIME
PIRLS tyrimas remiasi tikimybine testø teorija, pagal kurià
mokinio ar jø grupës testo rezultatas gaunamas atsiþvelgiant
á kiekvieno klausimo sunkumà, skiriamàjà gebà, spëjimo tikimybæ ir kitus uþduoties apibûdinimus. Tyrimo skalë yra sunormuota taip, kad tarptautinis rezultatø vidurkis 2001 me-

sukuriama sistema, leidþianti teikti patikimas iðvadas apie rezultatø kaità, nes tokie patys skalës taðkai kiekviename tyrimo cikle atitinka ið esmës tokius paèius skaitymo gebëjimus. Be bendrosios skaitymo pasiekimø skalës, taip pat naudojamos atskiros skalës groþiniams ir informaciniams teks-

tais buvo 500 taðkø. Kiekviename vëlesniame tyrime skalë
iðlaikoma, panaudojant dalá buvusio tyrimo uþduoèiø. Ðitaip

tams suvokti.

MOKYMOSI SKAITYTI APLINKA
Tyrimo dalyviams buvo svarbu iðsiaiðkinti ne tik mokiniø skaitymo pasiekimus, bet ir tai, kokie veiksniai daro átakà ðiems

namø ir mokyklos, vaikus taip pat veikia ir platesnë aplinka,
kurioje jie gyvena ir mokosi, – tiek vietovës, tiek ir ðalies.

pasiekimams. Ketvirtoje klasëje vaikø ágûdþiai ir poþiûriai, susijæ su skaitymu, daugiausia ugdomi namuose ir mokykloje –
tiek aiðkiai apibrëþtomis veiklomis (pavyzdþiui, skaitymu pamokø metu), tiek ir ne taip tiesiogiai veikianèia aplinka. Be

PIRLS tyrimu bandoma iðsiaiðkinti ðiø veiksniø átakà, naudojant mokiniø, tëvø, mokytojø ir mokyklø anketas bei PIRLS
enciklopedijà, apraðanèià tyrime dalyvavusiø ðaliø ðvietimo
sistemos aspektus, susijusius su skaitymu.

VIDUTINIAI LIETUVOS MOKINIØ SKAITYMO PASIEKIMAI
TARPTAUTINIAME KONTEKSTE
Kai tik paskelbiami pirmieji tyrimo rezultatai, visø akys nukrypsta á ðaliø vidurkius – kokie jie yra, kokia eile iðsidësto
ðalys. 1 lentelëje matome visas ðalis, iðrikiuotas vidutiniø skaitymo rezultatø skalëje maþëjimo tvarka. Lietuva, surinkusi 537
skalës taðkus, ðioje lentelëje yra 21 pozicijoje ið 45. Nors gali
pasirodyti, kad tai reiðkia gana vidutiniðkà rezultatà, taèiau
1 pav. pateiktas grafikas, kuriame atidëti visø dalyvavusiø ðaliø vidutiniai rezultatai, pateikia tikslesná vaizdà. Ið jo mato-

me, kad maþdaug du treèdaliai tyrime dalyvavusiø ðaliø ið
tiesø pasirodë gana panaðiai, jø rezultatai yra virð skalës vidurkio ir tarpusavyje skiriasi nedaug. Be to, vidutinis Lietuvos mokiniø rezultatas yra beveik per vidurá tarp ðiø gerai
pasirodþiusiø ðaliø. Tuo tarpu maþdaug treèdalio ðaliø rezultatai krenta gana smarkiai, lyginant su kitomis ðalimis, tø ðaliø vidutiniø rezultatø skirtumai yra kur kas ryðkesni.
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1 pav. Lietuvos mokiniø skaitymo rezultatø vieta
kitø tyrime dalyvavusiø ðaliø kontekste

LIETUVA

537

1 lentelë. PIRLS 2006 m. tyrime dalyvavusiø ðaliø
bendrieji rezultatai

GERYN AR BLOGYN?
Ðalims, dalyvavusioms tyrime ne pirmà kartà, ádomi ne tik jø
pozicija dabartiniame tyrime, bet ir rezultatø kaitos tendencijos: ar rezultatai per penkerius metus pagerëjo, ar pablogëjo; kaip smarkiai jie kito ir kokiose srityse. 2 pav. iðvardytos

tik tos ðalys, kurios dalyvavo PIRLS tyrime ir 2001, ir 2006
metais, jos suraðytos nuo didþiausio teigiamo rezultatø pokyèio iki didþiausio neigiamo pokyèio.

2 pav. Bendrøjø skaitymo rezultatø kaita 2001–2006 metais
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Lietuvos ketvirtokø rezultatas sumaþëjo 6 skalës taðkais ir ðis
skirtumas yra statistiðkai reikðmingas. Guodþia tai, kad visos
ðalys, kuriø rezultatai 2001 metais buvo aukðtesni nei Lietuvos, 2006 metais pasirodë blogiau nei pirmajame tyrimo cikle. Didesná neigiamà pokytá nei Lietuva iðgyveno ir trys 2001

16-oje, o ne 7-oje vietoje, kaip buvo 2001 metais. Galbût kol
2001 m. tyrimo lyderës dþiaugësi laurais, kitos ðalys ëmësi
svarbiø veiksmø, kad pagerintø savo pradinukø skaitymo gebëjimus? Galbût veikia naujos technologijos, kitokios gyvenimo patirtys? Galbût skaitymo gebëjimai ugdomi per kitokias

metø tyrimo ciklo lyderës – Ðvedija, Olandija, Anglija.

praktikas? Norint atsakyti á ðiuos klausimus, reikia atlikti papildomus tyrimus.

Ádomu ir tai, kad net jei Lietuva bûtø iðlaikiusi savo 2001 metø
rezultatà (543 skalës taðkus), ðiame tyrime ji vis tiek bûtø tik

KAS GERIAU SKAITO: BERNIUKAI AR MERGAITËS?
Á klausimà, kas geriau skaito: berniukai ar mergaitës, jau buvo
vienareikðmiðkai atsakyta PIRLS 2001 metø tyrime. Tada visose be iðimties ðalyse mergaièiø rezultatø vidurkiai buvo aukðtesni nei berniukø. Todël daugumai ðaliø tapo svarbu ne tai,
kas geriau skaito, o kaip sumaþinti mergaièiø ir berniukø skaitymo pasiekimø skirtumà.

Nuo 2001 metø Lietuvoje berniukø ir mergaièiø skaitymo pasiekimai smuktelëjo vienodai, todël jø rezultatø skirtumas iðliko beveik nepakitæs.

Liuksemburgas
Ispanija
Vengrija
Belgija (pranc.)
Belgija (flam.)
Italija
Vokietija
Olandija
Alberta (Kanada)
Britø Kolumbija (Kanada)
Honkongas
JAV
Austrija
Slovakija
Prancûzija
Ontarijas (Kanada)
Taivanas (Kinija)
Kvebekas (Kanada)
Danija
Moldova
Rumunija
Iranas
Rusija
Izraelis
Singapûras
Lenkija
Gruzija
Ðvedija
LIETUVA
Marokas
Anglija
Slovënija
Islandija
Norvegija
Indonezija
Bulgarija
Naujoji Ðkotija (Kanada)
Makedonija
Ðkotija
Latvija
Naujoji Zelandija
Trinidadas ir Tobagas
PAR
Kataras
Kuveitas

2006 metais jau dviejose ðalyse (Liuksemburge ir Ispanijoje)
mergaièiø ir berniukø rezultatø vidurkiai ið esmës nesiskyrë, o

kitos ðalys bandë lygintis pagal skirtumo dydá – 3 pav. ðalys
iðvardytos nuo maþiausio iki didþiausio skirtumo tarp mergaièiø ir berniukø vidutiniø rezultatø. Lietuva ðioje lentelëje yra
antroje pusëje, skirtumas gana didelis – 18 skalës taðkø.

3 pav. Mergaièiø ir berniukø skaitymo rezultatø skirtumas

LIETUVOS KETVIRTOKAI GERIAU SUPRANTA GROÞINIUS
NEI INFORMACINIUS TEKSTUS
Nors gali atrodyti, kad skaitymo gebëjimai nepriklauso nuo
skaitomo teksto rûðies, taèiau PIRLS tyrimo duomenys rodo,
kad groþiniø ir informaciniø tekstø suvokimo rezultatai nëra
vienodi, be to, ávairiose ðalyse stebimos skirtingos tendencijos.

2001 metais Lietuvos ketvirtø klasiø mokiniai geriau skaitë groþinius tekstus, skirtumas tarp rezultatø buvo 6 skalës taðkai.
2006 metais tas skirtumas tik iðaugo.
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Labiau skyrësi groþiniø ir informaciniø tekstø skaitymo rezultatai (groþiniø tekstø naudai) 2006 metais tik Kuveite ir Vengrijoje. Ið tiesø, jei paþvelgsime á 4 pav., pastebësime, kad Lietuvos rezultatai prastëjo daugiausia informaciniø tekstø skaitymo srityje, nes groþiniø tekstø skaitymo srityje pokytis yra

4 pav. Groþiniø ir informaciniø tekstø skaitymo rezultatai
ir jø kaita Lietuvoje

statistiðkai nereikðmingas – vos 4 skalës taðkai, tuo tarpu informaciniø tekstø skaitymo srityje – smuktelta net 10 skalës
taðkø.

LIETUVOJE VISI RAÐTINGI, TAÈIAU PER MAÞAI DËMESIO SKIRIAMA
GABIEMS PRADINUKAMS
Analizuojant mokiniø rezultatus tarp ðaliø ar ðalies viduje, daugiausia dëmesio skiriama vienos ar kitos grupës rezultatø vidurkiui. Taèiau vienodas vidurkis gali bûti gaunamas ávairiai –
galbût ðalyje yra daug labai gerus rezultatus pasiekusiø vaikø
ir kartu nemaþai nepasiekianèiøjø në minimalaus lygmens. Ar-

ba atvirkðèiai – itin gerø skaitytojø nëra daug, bet ir labai blogai skaitanèiø toje ðalyje nëra. Ðiai situacijai iðsiaiðkinti PIRLS
tyrime naudojami pasiekimø lygmenys: minimalus, vidutinis,
aukðtas ir aukðèiausias. Kiekvienas lygmuo turi savo kriteriná
apraðà, taip pat taðkø atitikmená skalëje (þr. 2 lentelæ).

2 lentelë. Skaitymo pasiekimø lygmenys
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Skaitymo pasiekimø lygiø atþvilgiu ádomu palyginti Lietuvos ir Anglijos situacijà.
Pagal skaitymo pasiekimø vidurkius abiejø ðaliø pradinukø rezultatai praktiðkai
nesiskiria, taèiau, þvelgdami á tai, kokia mokiniø dalis pasiekia atitinkamus skaitymo lygmenis, matome gana skirtingus vaizdus (þr. 5 pav.).
Lietuvoje bent minimalø lygmená pasiekia net 99 proc. mokiniø, t. y. vos 1 proc.
mokiniø nepasiekia minimalaus lygmens. Taigi galime teigti, kad Lietuvoje praktiðkai nëra tokiø, kuriø skaitymo gebëjimø lygis bûtø itin þemas. Taèiau ir dideliu labai gerø skaitytojø pradinukø skaièiumi pasigirti negalime – aukðèiausià lygmená pasiekia vos 5 procentai mûsø ketvirtokø.
Geriausiai skaitanèiø mokiniø dalis Lietuvoje yra maþesnë uþ tarptautiná vidurká,
taèiau mes absoliuèiai pirmaujame tarp pasiekianèiøjø minimalø skaitymo lygá
dalies vidurká.
Visai kitoká vaizdà matome þvelgdami á Anglijos rezultatus. Èia minimalaus lygmens nepasiekia net 7 proc. mokiniø, taèiau tris kartus daugiau nei Lietuvoje
mokiniø pasiekia aukðèiausià skaitymo pasiekimø lygmená. Taigi, Anglijoje kur
kas sëkmingiau ugdomi aukðtesnius gebëjimus turintys mokiniai, o Lietuvoje sëkmingiau uþtikrinama, kad silpnesni mokiniai pasiektø bent minimalø lygmená.

5 pav. Mokiniø, pasiekianèiø atitinkamus skaitymo lygmenis, dalis Anglijoje ir Lietuvoje

Akivaizdu, kad galime didþiuotis, jog uþtikrinamas ið esmës visø vaikø raðtingumas skaitymo srityje. Taèiau iðlaikydami ðá savo ðvietimo sistemos pranaðumà,
turime tuo pat metu ieðkoti bûdø, kaip labiau plëtoti aukðtesnius gebëjimus turinèiø vaikø pasiekimus. Juoba kad kaitos tendencijos ðiuo aspektu nëra dþiuginanèios: nuo 2001 metø sumaþëjo bûtent aukðèiausià ir aukðtà lygmenis pasiekusiø
vaikø dalis. Taigi galime teigti, kad Lietuvos mokiniø rezultatø vidurkis ið esmës
krito dël to, kad sumaþëjo labai gerai skaitanèiøjø skaièius, tuo tarpu vidutiná ir
minimalø lygmenis pasiekianèiøjø nesumaþëjo.

EDUKACINË NAMØ APLINKA – SVARBUS VEIKSNYS UGDANT SKAITYMO GEBËJIMUS
Daþnai mokiniai pradeda mokytis skaityti dar namuose, jø
mokymuisi didelæ átakà daro edukacinë ir socioekonominë
namø aplinka. Remiantis mokiniø ir tëvø anketø duomenimis,
PIRLS tyrimu siekta iðsiaiðkinti ðios aplinkos poveiká mokiniø
skaitymo pasiekimams.
Dauguma gautø rezultatø tik patvirtino tikëtinas hipotezes. Pavyzdþiui, visose ðalyse tie vaikai, su kuriais, dar jiems nelankant mokyklos, buvo skaitomos knygos, uþraðai gatvëse, pasakojamos istorijos ir pan., baigdami pradinæ mokyklà geriau
skaitë ir suprato skaitomà tekstà. Taip pat panaðus ryðys matomas ir dël ávairiø edukaciniø iðtekliø namuose. Didesnis knygø

namuose skaièius, aukðtesnis tëvø iðsilavinimas leidþia prognozuoti ir vidutiniðkai aukðtesnius vaikø skaitymo pasiekimus.
Pavyzdþiui, Lietuvoje 2006 m. vidutiniai mokiniø, kuriø tëvai turi
aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà, ir mokiniø, kuriø tëvai turi pagrindiná iðsilavinimà, rezultatai skiriasi beveik 60 skalës taðkø (þr.
6 pav.). Ádomu ir tai, kad Lietuvoje per penkerius metus itin iðaugo mokiniø, kuriø tëvai ágijo aukðtesnájá ir neuniversitetiná aukðtàjá
iðsilavinimà, dalis, taèiau ðios kategorijos mokiniø rezultatai sumaþëjo net 11 skalës taðkø, tuo tarpu mokiniø, kuriø tëvai turi
aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà, dalis beveik nepasikeitë, o jø
rezultatø vidurkis nukrito neþymiai – vos 4 skalës taðkais.

Pastaba: tëvø iðsilavinimø pavadinimai sukoduoti taip: AU – aukðtasis universitetinis, ANU – aukðtesnysis arba aukðtasis neuniversitetinis, VID – vidurinis,
PAGR – pagrindinis. 2001 metais tëvø, turinèiø pagrindiná iðsilavinimà, buvo per maþai, kad bûtø galima patikimai skaièiuoti tokiø mokiniø rezultatø vidurká.

6 pav. Mokiniø su atitinkamu aukðèiausiu tëvø iðsilavinimu procentas ir tokiø mokiniø rezultatø vidurkis
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MOKYKLOS ÁTAKA SKAITYMO PASIEKIMAMS
Ðvietimo bendruomenei ádomiausia, kokià átakà mokiniø skaitymo gebëjimams turi ávairûs veiksniai, susijæ su mokykla. Deja, skirtingai nei namø aplinkos atveju, èia tendencijos ne visada yra aiðkios ir lengvai interpretuojamos.
Lietuvoje 2006 metais mokiniø, kurie buvo mokomi skaityti
daugiau nei 6 valandas per savaitæ, procentas sumaþëjo net 7
procentiniais punktais lyginant su 2001 metø duomenimis. Taèiau netikëta, kad jokio ryðio tarp vidutiniø mokiniø skaitymo
rezultatø ir laiko, kurá mokytojai skiria skaitymo mokymui, nenustatyta – visø trijø kategorijø mokiniø skaitymo rezultatø vidurkiai Lietuvoje yra apie 537–538 skalës taðkus. Ádomu, kad
ir tarptautiniu lygiu natûraliai tikëtino ryðio nematome: daugumoje ðaliø rezultatai svyruoja nesmarkiai arba, dar keisèiau,
jie yra geresni tø mokiniø, kuriø mokytojai skiria maþiau laiko
skaitymo mokymui.

Nagrinëjant mokiniø skaièiaus klasëje sàsajà su mokiniø skaitymo rezultatais, netikëtas ryðys buvo pastebëtas jau 2001
metø tyrimo duomenyse: geresnius vidutinius rezultatus tuo
metu demonstravo didesnëse klasëse besimokantys mokiniai.
Tà paèià situacijà matome ir 2006 metø tyrimo duomenyse:
mokiniø, besimokanèiø 1–20 mokiniø turinèiose klasëse, rezultatø vidurkis yra beveik 20 skalës taðkø þemesnis nei tø,
kurie mokosi 21–30 mokiniø turinèiose klasëse. Beje, Lietuva
yra tarp ðaliø, kuriose vidutinis klasës dydis yra vienas maþiausiø. Vis dëlto turbût ne didesnë klasë daro teigiamà átakà
mokiniø skaitymo rezultatus, o tai, kas slypi uþ to, kad klasë
yra didesnë – didesnës klasës paprastai yra miestø ar rajonø
centrø mokyklose.

VADOVËLIS – PAGRINDINË PRIEMONË MOKANT SKAITYTI
Su skaitymu tiesiogiai susijusios yra jo mokymui mokyklose
naudojamos mokymo priemonës. Tyrimo duomenys liudija,
kad Lietuvoje pagrindine skaitymo mokymo priemone iðlieka
vadovëlis – 7 pav. pateikti procentai mokiniø, kuriuos mokant
skaityti kaip pagrindinë arba pagalbinë medþiaga naudoja-

mos atitinkamos mokymo priemonës. Pateikiant ðiuos rezultatus, Lietuvoje daþnai iðgirstamas klausimas „O ar gali bûti
kitaip?“, taèiau PIRLS tyrimo duomenys rodo, kad yra nemaþai ðaliø, kur vadovëlá kaip pagrindinæ priemonæ mokant skaityti naudoja tik 10–20 procentø mokytojø.

Vadovëliai
Skaitiniai

7 pav. Mokymo priemonës, naudojamos mokant skaityti
Tyrimas taip pat patvirtina, kad mûsø mokytojai kur kas labiau vertina groþinius nei informacinius tekstus: bent kartà per

skaitë. Vienintelis gerokai pasikeitæs dalykas – tai nedideliø
projektø (vaidinimo, meninio darbelio), susijusiø su perskaity-

savaitæ mokiniams skaityti groþinius tekstus liepia daugiau nei
90 procentø mokytojø, o informacinius tekstus – tik ðiek tiek
daugiau nei pusë mokytojø.

tu tekstu, rengimas: mokiniø, kuriø mokytojai sakytø, kad naudoja tokius projektus bent kartà per savaitæ, procentas per
penkerius metus sumaþëjo daugiau nei keturis kartus.

Kai mokiniai kà nors perskaito, dauguma mokytojø, kaip ir
anksèiau, praðo mokiniø þodþiu atsakyti á klausimus, apibendrinti, aptarti su kitais mokiniais arba paraðyti apie tai, kà per-
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REÈIAU TIKRINAMØ PRADINUKØ REZULTATAI GERESNI
Kalbant apie kontroliniø darbø ir testø, susijusiø su perskaitytais

Taip pat ádomu ir tai, kad Lietuvoje pradiniø klasiø mokytojai

tekstais, naudojimà pamokose tiek Lietuvoje, tiek ir daugumoje
kitø ðaliø pastebima, kad geresnius rezultatus demonstruoja tie
mokiniai, kuriø mokytojai nepiktnaudþiauja daþnai skirdami testus. Lietuvoje mokiniø, kuriø mokytojai jiems liepia raðyti testus
bent kartà per savaitæ, vidutiniai rezultatai net 14 skalës taðkø
þemesni nei tø, kuriems kontrolinius darbus tenka raðyti reèiau.

2006 metais skaityti namø darbams uþduodavo daug maþiau
nei 2001 metais. Panaðia maþëjanèiø namø darbø tendencija
pasiþymëjo ir dauguma kitø tyrime dalyvavusiø ðaliø. Taèiau
aiðkios priklausomybës tarp uþduodamø skaitymo namø darbø ir mokiniø rezultatø áþvelgti negalime nei Lietuvoje, nei kitose ðalyse.

PIRMOSIOS PIRLS TYRIMO PAMOKOS
Nors Lietuvos ketvirtokø skaitymo gebëjimai tarptautiniame
kontekste atrodo gerai, o rezultatø nuosmukis nuo 2001 metø
ið tiesø yra nedidelis, taèiau net pradinë rezultatø analizë verèia ieðkoti atsakymø á ðiuos klausimus:
• Kaip sumaþinti atotrûká tarp mergaièiø ir berniukø
skaitymo pasiekimø?
• Kaip padëti blogesnæ socioedukacinæ namø aplinkà
turintiems vaikams kompensuoti tà padëtá?

•
•

•

Kaip á mokymo skaityti procesà átraukti daugiau
informaciniø tekstø?
Kaip uþtikrinti ávairiø tipø ir lygiø skaitymo gebëjimus
ugdanèiø uþduoèiø gausà mokymo priemonëse ir
mokymo procese, kad gabûs vaikai galëtø plëtoti jø
galimybes atitinkanèius gebëjimus?
Kaip á skaitymo gebëjimø ugdymo procesà átraukti
daugiau ir ávairesniø medþiagø, neapsiribojant ið esmës
tik vadovëliais?
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