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OECD PISA 
(saturiskās jomas un instrumenti)

• OECD PISA instrumenti:
o Testi

• Saturiskās jomas (matemātika, dabaszinātnes, lasītprasme)
• Finanšu izpratības modulis (2012)
• Struktūra

o Aptaujas
• Skolas aptauja
• Skolēnu aptauja

o Pamataptauja
o IKT modulis
o Izgl. karjeras modulis

11.00-11.30 
Primārās un sekundārās analīzes būtība un iespējas, balstoties uz lietoto datu 

savākšanas instrumentu saturu un struktūru (aptauju papildmoduļi, testu 
saturiskās jomas).



…turpinājums
• Instrumentu “sasaiste” datu analīzes 

veikšanai
o Vienkāršā sasaiste, piemēram, respondentu dzimums un 

rezultāti testā; skolas tips un vidējie rezultāti utt.
o Sasniegumu tendences (šim nolūkam tiek izmantoti saiknes 

uzdevumi, kas ļauj salīdzināt dažādu ciklu rezultātus)

• Sekundāro analīzi var nosacīti dalīt 
vairākās grupās
o Viss tas, kas ir ārpus aprakstošās statistikas metodēm
o Izglītības sistēmas pasūtīti datu analīzes uzdevumi
o Pētnieku pašu akadēmiska interese, kas var būt oriģināla vai 

citu pasaulē veiktu pētījumu “inspirēta”
o Pētniecība kvalifikācijas iegūšanai

• Bakalaura
• Maģistra
• Doktora



30.10.2015 4

Izglītības pētījumu 

mērinstrumenti

Izglītības pētījumu mērinstrumentiem nav etalonu.

Tāpēc, instrumentu (testu, aptauju, interviju) 

validitātes un drošuma noteikšana ir sarežģītāka un 

darbietilpīgāka nekā citās jomās.

Ir labi zināms etalons

Etalona nav

1.Vai tiek mērīts tas, ko patiešām grib mērīt???

2.Vai mērījumi ir droši (atkārtojami)???



Testa brošūru 

sagatavošana

Apstiprinātie

uzdevumu

tulkojumi

R1

R2

R3

R12

R13

R14

……

14 matemātikas uzdevumu klasteri 8 testa brošūras 



MATEMĀTIKA
Tulkošana, apvienošana (rekonsilācija), pārbaude 

(verifikācija)

184 jauni 
matemātikas 

uzdevumi angļu 
valodā

184 jauni 
uzdevumi franču 

valodā

Tulkojums

latviešu 

valodā
Tulkojumu 

apvienošana

Tulkojuma 

pārbaude 

(verifikācija)

Tulkojums

latviešu 

valodā

Apstiprinātie

uzdevumu

tulkojumi
Tulkošanas apjoms:

Franču – 130 lpp.

Angļu – 120 lpp.



Finansu izpratība 
Tulkošana, apvienošana (rekonsilācija), 

pārbaude (verifikācija)
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82 finanšu 
izpratības 

uzdevumi angļu 
valodā

82 finanšu 
izpratības 

uzdevumi angļu 
valodā

Tulkojums

latviešu 

valodā
Tulkojumu 

apvienošana

Tulkojuma 

pārbaude 

(verifikācija)

Tulkojums

latviešu 

valodā

Apstiprinātie

uzdevumu

tulkojumiTulkošanas apjoms:

2x Angļu – 50x2=100 lpp.



UZDEVUMU SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI 
PĒTĪJUMĀ IR SAREŽĢĪTS DAUDZPAKĀPJU 

PROCESS, KAS TIEŠI SAISTĪTS AR PĒTĪJUMĀ 
IEGŪSTAMO DATU KVALITĀTI !!

Šo var uzskatīt par universālu un obligāti 
nepieciešamu visos izglītības pētījumos 

(neatkarīgi no mēroga) 



Pētījuma instrumentu (testu un 
aptauju) struktūra un saistība

Skolas aptauja

Skolēnu aptauja

Karjeras 
modulis IKT modulis

...citi moduļiFinanšu 
izpratības tests



No 2015.gada Latvija OECD PISA pētījuma piedalās «elektroniskajā versijā»:
Testi un aptaujas tiek aizpildīti īpaši izveidotā «elektroniskajā platformā»

Tas uzskatāms par papildus izaicinājumu tendenču pētījumā, jo,
iespējams, mainīgo mērīšana (testēšana) datorvidē ir atšķirīga.

Vecuma
grupa

Izlase
Pētījuma 

laiks
Pētījumā iekļautie mainīgie

V1 I1 L1 M1, M2, M3, ..., Mx

V1 I2 L2 M1, M2, M3, ..., Mx

... ... ... ...

V1 In Ln M1, M2, M3, ..., Mx

Nemainīga vecuma grupa



Tendenču pētījumu priekšrocības un 

trūkumi
• Priekšrocības:

Procesu tendenču noteikšanas iespējas

• Trūkumi:
Pētījuma projektēšanas laikā nav iespējams
paredzēt visas iespējamās tendences, kuras
būtu jāpēta

laiks



OECD PISA – mājaslapas sadaļa par 
OECD PISA

11.50 – 12.20 

• OECD Mājaslapas sadaļa par OECD 
PISA: 
o sadaļu struktūra un saturs 

o Atrašanās vietas

o Lietošanas iespējas



OECD PISA pieejamie resursi

http://www.oecd.org/pisa/
About PISA

PISA products

Key findingsResults
In Depth
Overviews
Methodology, Manuals

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm


OECD PISA resursi - turpinājums
• http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/


PISA Products
• Results

• In Depth

• Overviews

• Methodology, Manuals



Results

Visu pētījuma 
ciklu datu bāzes!!



Overviews



In Depth



Methodology, Manuals

Dažādi pētījumam nepieciešamie 
metodiskie norādījumi, apraksti,
tehniskie standarti utt.



OECD PISA DATU BĀZES 
12.20 – 12.40 

(struktūra un interaktīvais rīks katra gada datu bāzē)

Visu pētījuma 
ciklu datu bāzes!!



OECD PISA datu bāze – ko tas 

nozīmē?

• Trīs sadaļas
oDownload the PISA 2012 data set - for 

professional researchers – DATU FAILI

o Interactive data selection - to explore the 
PISA 2012 dataset – INTERAKTĪVĀ DATU 
APSTRĀDE

oMulti-dimensional Data Request - submit a 
query to an automated service –SALIKTIE 
VAICĀJUMI

http://pisa2012.acer.edu.au/downloads.php
http://pisa2012.acer.edu.au/interactive.php
http://pisa2012.acer.edu.au/multidim.php


Uzdevumi datu apstrādei interaktīvajā režīmā 
12.40 – 13.20

• Atvērt 2012.gada interaktīvo datu bāzi

• Izvēlēties sadaļu - Interactive data selection

• Izdarīt izvēli, nepieciešamības gadījumā vispirms atverot aptaujas 
failu (testu faili nav pieejami – konfidenciāli)

• Jautājumi (vienkārši jautājumi):
o Vai Latvijas skolēnu sasniegumi ir saistīti ar grāmatu skaitu mājās 

(ST28Q01)?

o Vai Latvijas  skolnieču un skolnieku  vidējie sasniegumi ir statistiski 
nozīmīgi atšķirīgi no OECD valstu vidējā rezultāta?

o Kā saistīti Latvijas un Lietuvas skolēnu sasniegumi ar

• Vecāku izglītību

• Skolēnu attieksmi pret skolu

• Rezultātu formāts – tabula vai .csv formāta fails
o Tabulu pārnešana

http://pisa2012.acer.edu.au/interactive.php


Vaicājuma rezultāts

 
Reading Mathematics Science 

Country Variable Category % (%SE) Mean (SE) Mean (SE) Mean (SE) 

OECD Total ST04Q01 1 49.28 (0.27) 508 (1.25) 481 (1.33) 494 (1.28) 

OECD Total ST04Q01 2 50.72 (0.27) 475 (1.43) 496 (1.35) 498 (1.46) 

OECD Total ST04Q01 m 0.00 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

OECD Average ST04Q01 1 49.55 (0.19) 513 (0.52) 490 (0.56) 501 (0.56) 

OECD Average ST04Q01 2 50.45 (0.19) 474 (0.61) 501 (0.61) 501 (0.62) 

OECD Average ST04Q01 m 0.05 (0.05) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

Non-OECD Countries 

Latvia ST04Q01 1 50.66 (0.87) 507 (3.09) 481 (3.41) 497 (3.21) 

Latvia ST04Q01 2 49.34 (0.87) 460 (3.43) 483 (3.52) 490 (3.75) 

Latvia ST04Q01 m a (a ) a (a ) a (a ) a (a ) 

Lithuania ST04Q01 1 49.30 (0.50) 498 (2.56) 480 (2.96) 500 (2.94) 

Lithuania ST04Q01 2 50.70 (0.50) 439 (2.79) 474 (3.06) 483 (3.51) 

Lithuania ST04Q01 m a (a ) a (a ) a (a ) a (a ) 

 

Variable: ST04Q01 Sex 

  Full question: "Are you female or male?". 

Category: 1 Female 

  2 Male 

 

Izvēlētais aptaujas jautājums

Vidējie sasniegumi
un standartkļūdas



14.00 – 14.45 
Interaktīvā rīka lietošana – turpinājums 

(problēmuzdevumi par skolas kavējumiem 
Pētnieciskā problēma Nr.1

Skolas kavēšanas un skolēnu sasniegumu iespējamās saistības 

noskaidrošana, izmantojot OECD PISA 2012 interaktīvo datu bāzi

Uzdevumi:

1.Iepazīties ar OECD PISA interaktīvās datu bāzes lietošanu 

(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/ ) 

a.Datu bāzes struktūra

b.Datu atlasīšana un tabulu veidošana

c.Tabulu pārnešana

2.Noskaidrot skolēnu aptaujas jautājumus par skolas kavēšanu

3.Izveidot skolas kavēšanas un skolēnu sasniegumu iespējamās saistības 

tabulas:

a.Vidēji OECD valstīs

b.Vidēji Latvijā

c.Vidēji Baltijas jūras reģiona valstīs

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/


…turpinājums

4.Noskaidrot skolas aptaujas jautājumus par skolas kavēšanu

5.Apkopot un analizēt iegūtos rezultātus par skolēnu 
sasniegumiem un skolas kavējumiem

6.Sameklēt problēmas teorētiskajam aprakstam nepieciešamo 
literatūru 

7.Uzrakstīt atskaiti par pētnieciskās problēmas Nr.1 izpētes 
teorētiskajiem aspektiem un praktiski iegūtajiem rezultātiem no 
OECD PISA 2012 pētījuma interaktīvās datu bāzes. Ieteicamā 
atskaites struktūra:

a.Ievads – problēmas identifikācija, kas un kā tiks pētīts

b.Ko par to saka citi pētnieki – literatūras apskats

c.Skolēnu un skolas aptauju jautājumi par tēmu

d.OECD PISA interaktīvās datu bāzes dati

e.Rezultātu analīze un secinājumi


