
Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – 

laikposmā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019.: 

 

1) Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA 

 

Turpinās OECD PISA 2021 izmēģinājuma pētījuma sagatavošana: 

- veikta jauno matemātikas un radošās jomas uzdevumu dubultā tulkošana latviešu valodā no angļu 

un franču valodas elektroniskajā OMEGAT platformā; 

  - sagatavoti jaunie uzdevumi latviešu valodā (veikta dubulto tulkojumu saskaņošana); 

 - notiek jauno uzdevumu tulkojumu verifikācija; 
 - veikta saiknes uzdevumu satura un izvietojuma pārbaude un labošana latviešu un krievu valodās;  

 - notiek aptauju tulkošana un saskaņošana OMEGAT platformā latviešu valodā; 

 - notiek skolu izlases formu 3 un 3a sagatavošana un starptautiskā saskaņošana. 

OECD PISA 2015  turpinās sekundārās analīzes pētījumi. PISA 2018 gatavošanās rezultātu paziņošanas 

konferencei - datu analīze. 

 

2) Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS 

 

Norisinās TALIS 2018 datu analīze nacionālajam ziņojumam. 

 

3) Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS 

 

Notiek darbs pie PIRLS 2016 sekundārās datu analīzes par faktoriem, kas ietekmē Latvijas 4. klašu skolēnu 
lasītprasmes sasniegumus. 

Notiek darbs pie projekta uzraudzības padomes apstiprinātajām prioritārajām PIRLS 2016 pētījuma 

sekundārās analīzes tēmām: 

- Vecāku ietekmes uz skolēnu lasītprasmes sasniegumiem un attieksmes izmaiņas PIRLS pētījuma 
ciklos; 

- Skolēnu lasīšanas motivācija, saistība ar sasniegumiem, izmaiņas; 

- IKT  lietošanas  ietekmes  saistība  ar  sasniegumiem lasīšanā  IEA  PIRLS pētījuma kontekstā; 

- Pāridarījumi un citi emocionālas vides faktori Latvijas skolās un to saistība ar lasītprasmes 
sasniegumiem. 

Notiek sagatavošanas darbi PIRLS 2021 norisei - pētniecības komandas veidošana, instrumentu 

analīze. 

 

4) Izglītības indikatoru programma OECD INES 

 
Nodrošināta tabulu, attēlu un teksta pārbaude pirms OECD ziņojuma 'Education at a Glance 2019' 

publicēšanas 10. septembrī. Saskaņota un latviešu valodā iztulkota ziņojuma datu izlase (Country 

Note). Organizēts ziņojuma prezentācijas pasākums Rīgā ar OECD Izglītības un prasmju departamenta 

analītiķa Džovanni Marija Semeraro piedalīšanos.   

Nodrošināti dati, lai sagatavotu informāciju medijem par Eiropas Komisijas ziņojuma 'Education and 

Training Monitor 2019' publicēšanu 26. septembrī. 
Turpināts organizatoriskais darbs, lai Rīgā 14.-16. oktobrī uzņemtu OECD INES programmas 

Izglītības ekonomisko, sociālo un nodarbinātības ieguvumu datu analīzes tīkla LSO 22. sanāksmi.  

 



5) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC 

 

Turpinās darbs pie materiālu tulkošanas un salāgošanas, pie izlases principu veidošanas, kā arī 

iepirkuma dokumentācijas veidošanas. 
 

6) Starptautiskais zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums SCDH  

 

Apsekojuma ievadprogrammas testēšanas procesā saskaņā ar testēšanas rezultātiem tika veikta 

ievadprogrammas labošana un izstrādāts ievadprogrammas gala variants.  

Septembrī tika organizētas intervētāju apmācības. 
Apsekojuma periods, saskaņā ar apsekojuma ieviešanas plānu, ir no š.g. 2.septembra līdz 31.oktobrim.  

No 2.līdz 15.septembrim respondentiem bija iespēja anketu aizpildīt internetā. No 19.septembra 

informācija tiek vākta telefonintervijas laikā vai klātienē, kad intervētājs ierodas pie respondenta.  

 

 

 


