
ĮGŪDŽIAI YRA SVARBŪS: PAPILDOMI 
SUAUGUSIŲ GYVENTOJŲ ĮGŪDŽIŲ 
TYRIMO REZULTATAI

LIETUVA
Svarbiausi rezultatai

• Nustatyta, kad suaugę Lietuvos gyventojai turi geresnius nei vidutiniai 
skaičiavimo įgūdžius ir vidutinius skaitymo įgūdžius, palyginti su kitais 
apklausoje dalyvaujančių EBPO šalių suaugusiais gyventojais.
• Lietuva yra viena iš dviejų apklausoje dalyvavusių šalių, kurioje vyrų ir moterų 
skaičiavimo ir skaitymo įgūdžiai yra panašūs.
• Lietuvoje jaunuoliai pasižymi geresniais nei vidutiniški skaitymo įgūdžiais, 
vertinant visų dalyvaujančių šalių vidurkį.
• Didelė suaugusių Lietuvos gyventojų dalis menkai geba spręsti problemas, 
pasitelkdami technologijas.
• Lietuvoje darbuotojų, kurių skaitymo įgūdžiai viršija jų darbinėms pareigoms 
atlikti reikalingus įgūdžius, dalis yra viena iš pačių didžiausių.

SuauguSių gyvENtOjų įgūDžių tyrimaS
Suaugusių gyventojų įgūdžių tyrimas atliekamas pagal EBPO tarptautinio suaugusių 
gyventojų įgūdžių įvertinimo programą (angl. Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies (PIAAC) ir atskleidžia suaugusių gyventojų tris 
pagrindinius informacijos apdorojimo įgūdžius:

- skaitymo – gebėjimą suprasti ir tinkamai reaguoti į rašytinius tekstus;

- skaičiavimo – gebėjimą operuoti skaitmeninėmis ir matematinėmis kategorijomis;

- gebėjimo spręsti problemas pasitelkiant technologijas – gebėjimą įvertinti, aiškinti ir 
analizuoti informaciją, pateikiamą, tvarkomą ir perduodamą skaitmeninėje aplinkoje.

Kvalifikacija vertinama pagal 500 balų skalę, padalytą į atskirus lygius. Kiekviename 
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lygyje trumpai apibendrinami tam tikrą balų skaičių surinkusio asmens gebėjimai. 
Skaitymui ir skaičiavimui yra nustatyti 6 kvalifikacijos lygiai (nuo 1 iki 5 lygio ir kvalifikacija, 
nesiekianti 1 lygio) ir 4 lygiai, taikomi vertinant gebėjimą spręsti problemas pasitelkiant 
technologijas (nuo 1 iki 3 lygio ir kvalifikacija, nesiekianti 1 lygio).

Tyrimo metu taip pat gauta daug informacijos apie tai, kaip respondentai naudojasi 
turimais įgūdžiais darbe ir kasdieniame gyvenime, respondentų išsilavinimą, kalbų 
žinias ir socialinę padėtį, respondentų dalyvavimą suaugusiųjų švietimo ir mokymo 
programose ir darbo rinkoje bei kitus suaugusių gyventojų gerovės aspektus.

Suaugusių gyventojų įgūdžių tyrimas Lietuvoje buvo atliekamas nuo 2014 m. 
balandžio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. 

iš viso tyrime dalyvavo 5 093 suaugę gyventojai nuo 16 iki 65 metų amžiaus.

Suaugę Lietuvos gyventojai pasižymi vidutiniais skaitymo įgūdžiais, didesniais nei 
vidutiniai skaičiavimo įgūdžiais ir žemesniais nei vidutiniai problemų sprendimo 
pasitelkiant technologijas įgūdžiais, palyginti su kitų tyrime dalyvaujančių EBPO 
šalių suaugusiais gyventojais.

aukščiausiais skaitymo įgūdžiais (4 arba 5 lygio) pasižymi maždaug 6,2 proc. 
suaugusių Lietuvos gyventojų, taigi mažiau nei kitose tyrime dalyvaujančiose EBPO 
šalyse (jose šiuos įgūdžius turi vidutiniškai 10,6 proc. suaugusių gyventojų). Pasiekę 4 
lygį, suaugusieji geba integruoti, aiškinti ir sintetinti informaciją iš sudėtingų arba didelės 
apimties tekstų, kuriuose pateikiama sąlyginė ir (arba) prieštaringa informacija (išsamesnės 
informacijos apie kiekvienam kvalifikacijos lygiui priskirtų suaugusiųjų gebėjimus ieškokite 
šios ataskaitos pabaigoje pateiktoje lentelėje). 3 skaitymo lygį yra pasiekę maždaug 
34,6 proc. suaugusių gyventojų, o EBPO šalyse jų vidutiniškai yra 35,4 proc. Šį lygį 
pasiekę suaugusieji geba suprasti ir tinkamai atsakyti į sudėtingus arba didelės apimties 
tekstus, taip pat geba identifikuoti, aiškinti arba įvertinti vieną ar daugiau informacijos 
šaltinių ir daryti tinkamas išvadas, remdamiesi informacinio teksto struktūra ir retorinėmis 
kalbos priemonėmis.

4 arba 5 skaičiavimo lygį Lietuvoje yra pasiekę maždaug 9,6 proc. suaugusių 
gyventojų, o EBPO šalyse tokių gyventojų vidutiniškai yra 11,3 proc. Pasiekę 4 lygį, 
suaugusieji geba suprasti įvairią sudėtingą, abstrakčią arba jiems mažiau pažįstamame 
kontekste pateikiamą matematinę informaciją. 3 skaičiavimo lygį yra pasiekę maždaug 
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32,2 proc. suaugusiųjų; šiuo požiūriu padėtis šalyje yra panaši kaip ir kitose tyrime 
dalyvaujančiose EBPO šalyse. Pasiekę šį lygį, suaugusieji jau gerai suvokia skaičius ir erdves, 
geba atpažinti ir operuoti matematiniais tarpusavio ryšiais, modeliais ir proporcijomis 
(reiškiamais žodine ar skaitine išraiška), taip pat gali aiškinti ir atlikti pagrindinę tekstuose, 
lentelėse ir grafikuose pateikiamų duomenų ir statistikos duomenų analizę.

Patį aukščiausią 3 kvalifikacijos lygį sprendžiant problemas pasitelkiant 
technologijas yra pasiekę maždaug 2,1 proc. suaugusių gyventojų (tyrime 
dalyvaujančiose EBPO šalyse tokių asmenų vidutiniškai yra 5,4 proc.), o 2 kvalifikacijos 
lygį yra pasiekę 15,6 proc. suaugusiųjų (EBPO šalyse tokių asmenų vidutiniškai yra 
25,7 proc.). 3 lygį pasiekę suaugusieji geba spręsti užduotis, pasinaudodami keliomis 
kompiuterinėmis programomis, prireikus atlikti daugelį veiksmų ir atrasti bei pasinaudoti 
ad hoc komandomis jiems neįprastoje aplinkoje. 2 lygį pasiekę suaugę gyventojai geba 
spręsti problemas, pasinaudodami vos keliomis kompiuterinėmis programomis ir gali 
rasti sprendimą per kelis žingsnius ir operacijas.

Lietuvoje žemais skaitymo ir skaičiavimo įgūdžiais pasižyminčių suaugusių 
gyventojų yra mažiau nei vidutiniškai kitose EBPO šalyse.

1 arba žemesnį raštingumo lygį yra pasiekę maždaug 15,1 proc. suaugusiųjų 
(EBPO šalyse tokių asmenų vidutiniškai yra 18,9 proc.), o 1 ar žemesnį skaičiavimo lygį 
yra pasiekę 17,4 proc. suaugusių gyventojų (EBPO šalyse tokių asmenų vidutiniškai 
yra 22,7 proc.). 1 skaitymo lygį pasiekę suaugusieji geba skaityti trumpus tekstus jiems 
pažįstamomis temomis ir rasti konkrečią informaciją, kuri savo forma yra lygiavertė 
klausime arba nurodyme pateiktai informacijai. 1 skaičiavimo lygį pasiekę suaugusieji 
geba atlikti pagrindinius matematinius veiksmus jiems pažįstamoje konkrečioje aplinkoje, 
pavyzdžiui, vieno žingsnio arba paprastus veiksmus, susijusius su skaičiavimu, rūšiavimu, 
pagrindinėmis aritmetinėmis operacijomis, ir gali suprasti pagrindinius procentinius 
dydžius.

Lietuvos suaugę gyventojai, palyginti su kitų tyrime dalyvaujančių šalių 
suaugusiais gyventojais, pasižymi prastais darbo kompiuteriu įgūdžiais ir 
prasčiau nei vidutiniškai geba spręsti problemas, pasitelkdami technologijas.
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maždaug 20,9 proc. suaugusiųjų (tyrime dalyvaujančiose EBPO šalyse tokių asmenų 
buvo 14,7 proc.) nurodė anksčiau nesusidūrę su kompiuteriais arba stokojantys 
pagrindinių darbo kompiuteriu įgūdžių, o 54,6 proc. pasiekė 1 ar žemesnį 
problemų sprendimo pasitelkiant technologijas gebėjimo lygį. Bendras 75,5 proc. 
dydis viršija vidurkį ir yra vienas iš didžiausių dydžių visose tyrime dalyvaujančiose šalyse 
bei yra panašus į nustatytą Čilėje ir Turkijoje. 1 lygį pasiekę suaugusieji geba naudotis tik 
plačiai prieinamomis ir jiems pažįstamomis technologijų programomis, pavyzdžiui, el. pašto 
programa arba interneto naršykle, spręsti problemas keliais žingsniais, nesudėtingais 
motyvais ir mažai arba visiškai nesinaudojant keliomis skirtingomis programomis.

1. Suaugusių raštingumo kvalifikacijos. 
Skaitymo įgūdžių lygmenys, proc.
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2. Suaugusių kvalifikacijos skaičiavimas. 
matematinio raštingumo lygmenys tarp 16-65 m. amžiaus suaugusiųjų, proc. 
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3. Problemų sprendimo technologijų pagalba.
įgūdžių lygmenys tarp 16-65 m. amžiaus suaugusiųjų, proc.,
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Lietuvoje jaunuoliai (asmenys nuo 16 iki 24 metų amžiaus) pasižymi didesniais 
skaitymo įgūdžiais nei visi suaugę šalies gyventojai ir didesniais nei vidutiniai 
įgūdžiais, palyginti su visose tyrime dalyvaujančiose EBPO šalyse gyvenančiais 
jaunuoliais.

Jaunuoliai vidutiniškai pasižymi panašiais skaitymo įgūdžiais kaip ir jų bendraamžiai 
Vokietijoje bei Naujojoje Zelandijoje, taip pat vidutiniškai geresniais įgūdžiais nei 
Norvegijoje gyvenantys jaunuoliai ir šiuo požiūriu neatsilieka nuo vidutinių kitose tyrime 
dalyvaujančiose EBPO šalyse gyvenančių jaunuolių.

tyrime nustatyta, kad suaugusiųjų socialinės ir demografinės ypatybės bei 
jų turimi įgūdžiai yra tarpusavyje susiję ne taip glaudžiai kaip kitose tyrime 
dalyvaujančiose šalyse.

Tyrime nustatyta, kad daugelyje šalių (ir Lietuvoje) gyventojų įgūdžiai skiriasi, atsižvelgiant 
į socialines ir demografines ypatybes, pavyzdžiui, amžių, išsilavinimą ir socialinę padėtį. 
Tyrime pastebėta, kad Lietuvoje įgūdžių skirtumai dėl amžiaus, lyties, imigracijos, švietimo 
laimėjimų ir tėvų turimo išsilavinimo yra mažesni nei daugelyje kitų tyrime dalyvaujančių 
šalių.
Visose tyrime dalyvaujančiose šalyse didžiausiais gebėjimais gali pasigirti asmenys nuo 25 
iki 34 metų amžiaus, o mažiausiais įgūdžiais iš visų amžiaus grupių pasižymi asmenys nuo 
55 iki 64 metų amžiaus. Lietuvoje gyventojai didžiausius gebėjimus pasiekia dar anksčiau, 
sulaukę maždaug 22 metų amžiaus.
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Pastebėta, kad vidutiniškai tyrime dalyvaujančiose šalyse vyrų skaičiavimo įgūdžiai yra 
geresni nei moterų. Priešingai, Lietuvoje nenustatyta lyčių skirtumų vertinant skaitymo 
ar skaičiavimo įgūdžius, todėl Lietuva, kaip ir Slovakija, yra viena iš vos dviejų tyrime 
dalyvaujančių šalių, kurioje abiejose srityse nenustatyta skirtumų tarp lyčių.

Geresni skaitymo ir skaičiavimo įgūdžiai sudaro geresnes sąlygas dalyvauti darbo rinkoje 
ir uždirbti didesnį atlyginimą.

Daugelyje tyrime dalyvaujančių šalių pastebėta, kad skaitymo įgūdžiai didina užimtumo 
galimybes (tai veikia ir Lietuvoje). Iš tiesų šis tarpusavio ryšys yra vienas iš ryškiausių ir 
prilygsta Slovakijos bei Švedijos įvertinimui.
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Nuo informacijos apdorojimo įgūdžių, pavyzdžiui, skaitymo ir skaičiavimo, taip pat priklauso 
gaunamas darbo užmokestis. Lietuvoje geriausiai mokami darbuotojai, pasiekę 4 
ar 5 skaitymo lygį, per valandą uždirba maždaug 4,9 jav dolerio daugiau nei 
daugiausia uždirbantys darbuotojai, pasiekę 1 ar žemesnį skaitymo lygį. Vis 
dėlto skirtinguose kvalifikacijos lygiuose darbo užmokesčio pasiskirstymas nežymiai 
persidengia. Pavyzdžiui, Lietuvoje vidutiniam 2 skaitymo lygį pasiekusiam darbuotojui 
vidutiniškai mokamas kiek didesnis darbo užmokestis nei 4 ar 5 lygį pasiekusiam mažas 
pajamas gaunančiam darbuotojui.
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Nustatyta, kad Lietuvoje aukštesni skaitymo įgūdžiai ir tam tikros socialinės 
pasekmės (pavyzdžiui, pasitikėjimas kitais asmenimis, tikėjimas, kad asmuo 
gali veikti politinius procesus, ir dalyvavimas savanoriškoje veikloje) yra mažiau 
susiję nei daugelyje kitų šalių, tačiau tarpusavio ryšys su sveikata, kaip ją suvokia 
patys respondentai, yra vienas iš pačių didžiausių iš visų tyrime dalyvaujančių 
šalių.

Tyrime nustatyta, kad Lietuvoje 1 ar mažesnį skaitymo lygį pasiekę suaugusieji (dažniau 
nei 4 ar 5 skaitymo lygį pasiekę suaugusieji) linkę nepasitikėti kitais asmenimis, mano turį 
mažai galimybių paveikti politinius procesus, rečiau dalyvauja savanoriškoje veikloje ir 
dažniau patiria sveikatos sutrikimų. Konkrečiai, suaugusių Lietuvos gyventojų, pasiekusių 
4 ar 5 skaitymo lygį, sveikatos būklė yra gera arba labai gera; tuo požiūriu jie daugiau 
nei 35 procentiniais punktais lenkia suaugusius gyventojus, pasiekusius 1 ar mažesnį 
skaitymo lygį.

7. raštingumo įgūdžiai ir teigiami socialiniai rezultatai. 

Skirtumai tarp gerus raštingumo įgūdžius turinčių suaugusiųjų (4 ir 5 lygmenys) 
ir žemus raštingumo įgūdžius turinčių suaugusiųjų (1 lygis) politinio aktyvumo, 

geros sveikatos ir dalyvavimo savanoriškoje veikloje.  
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Lietuvoje suaugusieji rečiau nei darbuotojai kitose šalyse naudojasi turimais 
įgūdžiais ir dažniau nurodo, kad jų turimi skaitymo įgūdžiai viršija jų darbe 
keliamus reikalavimus.

Tyrime taip pat buvo surinkta informacija apie naudojimąsi informacijos apdorojimo 
įgūdžiais darbo vietoje. Kartu su duomenimis apie šiuos darbuotojų turimus įgūdžius 
pirmiau minėta informacija atskleidžia darbuotojų turimų įgūdžių ir jiems paskirtų darbinių 
užduočių atitikimą (arba neatitikimą). Darbuotojai Lietuvoje skaito, rašo, naudojasi 
matematiniais įgūdžiais, sprendžia problemas ir naudojasi kompiuteriais darbe rečiau, 
nei vidutiniškai tai daro darbuotojai kitose tyrime dalyvaujančiose EBPO šalyse.

Lietuvoje darbuotojų įgūdžiai dažniau nei vidutiniškai kitose tyrime dalyvaujančiose 
EBPO šalyse neatitinka darbe keliamų reikalavimų. Maždaug 18,1 proc. darbuotojų turimi 
skaitymo įgūdžiai viršija jiems darbe keliamus reikalavimus (tai yra šių asmenų kvalifikacija 
yra per aukšta). Tai vienas iš pačių didžiausių dydžių visose tyrime dalyvaujančiose šalyse. 
Maždaug 4,6 proc. darbuotojų turimi įgūdžiai neatitinka būtinųjų darbe keliamų įgūdžių 
(tai yra šių darbuotojų kvalifikacija yra nepakankama). Lietuvoje per aukštą kvalifikaciją, 
nereikalingą darbe, turinčių asmenų yra daugiau nei vidutiniškai visose kitose EBPO 
tyrime dalyvaujančiose šalyse: Lietuvoje 26,5 proc. darbuotojų turi per aukštą kvalifikaciją, 
o tokių asmenų kitose EBPO šalyse vidutiniškai yra 21,7 proc.

8.Problemų sprendimas pasitelkiant technologijas darbo vietoje. 

vidutinis naudojimas tarp 16-65 m. amžiaus suaugusiųjų. 
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• Suaugusių gyventojų įgūdžių tyrime (PIAAC) buvo vertinami ne jaunesnių kaip 16 metų 
amžiaus asmenų skaitymo, skaičiavimo ir problemų sprendimo pasitelkiant technologijas 
įgūdžiai. Šie įgūdžiai vadinami svarbiausiais informacijos tvarkymo gebėjimais, kurių 
reikia suaugusiems gyventojams socialiniame gyvenime ir darbe, taip pat norint visiškai 
integruotis ir dalyvauti darbo rinkoje, švietimo ir mokymo veikloje bei gyventi socialinį ir 
pilietinį gyvenimą.

• Be to, tyrime buvo surinkta daug informacijos apie respondentų veiklą, susijusią su 
skaitymu ir skaičiavimu, naudojimąsi informacinėmis ir ryšių technologijomis darbe ir 
kasdieniame gyvenime, taip pat informacijos apie įvairius bendrojo pobūdžio įgūdžius, 
pavyzdžiui, bendradarbiavimą su kitais asmenimis ir savo laiko planavimą (visų šių įgūdžių 
reikia asmenims darbe). Respondentų taip pat buvo klausta, ar jų turimi įgūdžiai ir 
kvalifikacija atitinka jų darbe keliamus reikalavimus ir ar jie gali savarankiškai spręsti dėl 
svarbiausių savo darbo aspektų.

metodai

• Suaugusių gyventojų įgūdžių tyrimas buvo atliekamas renkant duomenis dviem etapais.

• Pirmajame etape 24 šalyse: Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Kipre*, Čekijoje, 
Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Japonijoje, Korėjoje, 
Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje**, Slovakijoje, Ispanijoje, 
Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Visose šalyse, išskyrus 
tris, duomenys buvo gauti iš visų šalies gyventojų. Belgijoje duomenys buvo renkami tik 
Flandrijoje; Jungtinėje Karalystėje duomenys buvo renkami Anglijoje ir Šiaurės Airijoje 
(ataskaitoje Anglijos ir Šiaurės Airijos duomenys pateikiami atskirai). Rusijos Federacijos 
duomenys neapima Maskvos.

SVARBIAUSIA INfORMAcIJA APIE 
SUAUGUSIŲ GYVENTOJŲ ĮGŪDŽIŲ 
TYRIMą (PIAAc)

vertinimo dalykas
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• Pirmajame suaugusių gyventojų įgūdžių tyrimo etape duomenys didžiojoje dalyvaujančių 
šalių daugumoje buvo renkami nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d. Kanadoje 
duomenys buvo renkami nuo 2011 m. lapkričio iki 2012 m. birželio, o Prancūzijoje 
duomenys buvo renkami nuo 2012 m. rugsėjo iki lapkričio.

• Antrajame įvertinimo etape dalyvavo devynios šalys: Čilė, Graikija, Indonezija, Izraelis, 
Lietuva, Naujoji Zelandija, Singapūras, Slovėnija ir Turkija. Iš viso apklausta 50 250 
suaugusių gyventojų. Visose šalyse (išskyrus Indoneziją) apklausa apėmė visus šalies 
gyventojus. Indonezijoje duomenys buvo renkami tik Džakartoje.

• Antrajame suaugusių gyventojų įgūdžių tyrimo etape duomenys buvo renkami nuo 
2014 m. balandžio iki 2015 m. kovo vidurio. Praktinės apklausos, atsižvelgiant į šalį, tęsėsi 
maždaug nuo 100 iki 330 dienų.

• Kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje vertinimui naudota atitinkamos šalies oficiali kalba. 
Kai kuriose šalyse įvertinimas buvo atliekamas plačiai vartojama mažumų arba regionine 
kalba.

• Tikslinė tyrimo grupė – gyventojai nuo 16 iki 65 metų amžiaus (išskyrus asmenis, 
atliekančius bausmę, esančius psichikos sveikatos gydymo įstaigose ir tarnaujančius šalies 
ginkluotosiose pajėgose), gyvenantys atitinkamoje šalyje ar rajone renkant duomenis 
(nesvarbu, kokia jų tautybė, pilietybė ar kalba). Suformuotos nacionalinės imtys svyravo 
nuo maždaug 4 000 iki beveik 27 300 asmenų.

• Tyrimas buvo atliktas dalyvaujant kvalifikuotiems asmenims, paprastai – respondentų 
namuose. Viena apklausa paprastai trukdavo nuo 30 iki 45 minučių.

• Pirmiausia respondentai atsakydavo į bendrojo pobūdžio klausimus apie save, tuomet 
atlikdavo įvertinimą – nešiojamuoju kompiuteriu arba užpildydami spausdintą versiją, 
pasinaudodami išspausdintais lankstinukais (atsižvelgiant į respondento turimus darbo 
kompiuteriu įgūdžius). Respondentams skirtas laikas įvertinimui atlikti nebuvo ribojamas. 
Vidutiniškai respondentai kognityvinį įvertinimą atlikdavo per 50 minučių.

• Tiek pirmajame, tiek antrajame tyrimo etapuose buvo naudojamasi tokiomis pačiomis 
priemonėmis. Vienintelė išimtis buvo padaryta Džakartoje (Indonezijoje), nes čia naudotasi 
tik popierinėmis priemonėmis, todėl į popierines priemones buvo įtraukta papildomų 
kitose šalyse užduodamų klausimų.
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Šalių rezultatų pirmajame ir antrajame etape palyginimas

Tiek pirmajame, tiek antrajame tyrimo etapuose buvo naudojamasi identiškomis duome-
nų rinkimo priemonėmis ir metodais. Vienintelis skirtumas – duomenys antrajame etape 
rinkti trimis metais vėliau nei pirmajame etape. Abiejų etapų atskaitos datų skirtumas 
neturėtų paveikti pirmajame etape dalyvaujančių šalių gyventojų įgūdžių, palyginti su an-
trajame etape dalyvaujančių šalių gyventojų įgūdžiais. Vis dėlto duomenys abiejuose eta-
puose buvo renkami skirtingu ekonominio ciklo laiku ir tai gali turėti įtakos pastebėtam 
tarpusavio ryšiui tarp turimos kvalifikacijos ir darbo rinkos rezultatų bei darbo apibūdini-
mo, visų pirma dviejuose skirtinguose etapuose dalyvaujančiose šalyse.
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Lygis
įvertinimo 
diapazo-

nas
Skaitymas Skaičiavimas

mažiau 
nei 1 

Mažiau nei 
176 balai

Šio lygio užduotims atlikti respondentas 
turi perskaityti nedidelius tekstus jam pa-
žįstamomis temomis ir atrasti konkrečią 
informaciją. Paprastai tekste nėra prieš-
taringos informacijos. Reikalingas tik pa-
grindinis žodynas, o skaitytojas neprivalo 
suprasti sakinių, pastraipų struktūros ar 
naudotis kitomis teksto ypatybėmis.

Šio lygio užduotims įvykdyti respondentas turi 
atlikti nesudėtingus veiksmus, pavyzdžiui, skai-
čiuoti, rūšiuoti, atlikti pagrindinius aritmetinius 
veiksmus su sveikaisiais skaičiais arba pinigais 
ar atpažinti dažniausiai pasitaikančius erdvinius 
objektus.

1

Nuo 176 iki 
225 balų

Šio lygio užduotims atlikti respondentas 
turi perskaityti palyginti nedidelį tekstą 
(skaitmenine arba spausdintine forma) ir 
jame atrasti konkrečią informaciją, kuri 
būtų tapati klausime arba nurodyme pa-
teikiamai informacijai ar sinoniminė su ja. 
Respondentas turi turėti žinių ir gebėti at-
pažinti pagrindinius žodžius, suprasti saki-
nių reikšmę ir galėti perskaityti teksto pas-
traipas.

Šio lygio užduotims įvykdyti respondentas turi 
atlikti pagrindinius matematinius veiksmus daž-
niausiai pasitaikančiomis ir konkrečiomis aplin-
kybėmis, kai matematinių veiksmų turinys yra 
aiškus. Užduotys paprastai sprendžiamos vienu 
žingsniu ar kitais nesudėtingais veiksmais, susi-
jusiais su skaičiavimu, rūšiavimu, pagrindinėmis 
aritmetinėmis operacijomis; taip pat gali tekti 
identifikuoti nesudėtingų ar dažnai pasitaikan-
čių grafinių arba erdvinių objektų elementus.

2

Nuo 226 iki 
275 balų

Šio lygio užduotims atlikti respondentas 
turi susieti skaitmeninės ar spausdintinės 
formos tekstą su informacija, taip pat per-
frazuoti ar padaryti nesudėtingas išvadas.

Šio lygio užduotims įvykdyti respondentas turi 
atlikti du ar daugiau žingsnius arba veiksmus, 
susijusius su sveikųjų skaičių ir paprastųjų trup-
menų, procentų ir trupmenų skaičiavimu, atlikti 
paprastus matavimus, apskaičiavimus ir gebėti 
aiškinti, palyginti nesudėtingus duomenis ir sta-
tistikos duomenis, pateiktus tekste, lentelėje ar 
diagramoje.

3

Nuo 276 iki 
325 balų

Šiame lygyje dažnai naudojami sudėtingi 
ar didelės apimties tekstai. Dažnai reikia 
suprasti teksto ir retorines struktūras, taip 
pat naršyti sudėtinguose skaitmeninės for-
mos tekstuose.

Atliekant šio lygio užduotis tenka pasinaudoti 
skaičių ir erdviniu pojūčiu; atpažinti ir operuo-
ti matematiniais tarpusavio ryšiais, modeliais 
ir proporcijomis (reiškiamais žodine ar skaitine 
išraiška), taip pat aiškinti ir atlikti pagrindinę 
tekstuose, lentelėse ir grafikuose pateikiamų 
duomenų ir statistikos duomenų analizę.

4

Nuo 326 iki 
375 balų

Šio lygio užduotims atlikti respondentas 
turi vykdyti daugelio žingsnių operacijas, 
norėdamas integruoti, aiškinti ar sintetinti 
sudėtinguose ar didelės apimties tekstuose 
pateikiamą informaciją. Atliekant daugelį 
užduočių gali tekti identifikuoti ir suprasti 
vieną ar daugiau konkrečių arba nepagrin-
dinių tekste pateikiamų idėjų, norint aiškin-
ti ar įvertinti subtilias įrodymų ir teiginių ar 
įtikinamojo diskurso gijas.

Atlikdamas šio lygio užduotis, respondentas 
turi gebėti analizuoti ir sudėtingiau operuoti 
kiekiais ir duomenimis, statistikos duomenimis 
ir tikimybėmis, erdviniais objektais ir pokyčiais, 
proporcijomis ir formulėmis. Taip pat gali būti 
reikalaujama suprasti pateikiamus argumentus 
arba išdėstyti pagrįstus pateikiamų atsakymų ar 
pasirinkimo variantų paaiškinimus.

5

Nuo 376 
balų ir dau-
giau 

Šio lygio užduotims atlikti respondentui 
gali tekti ieškoti informacijos keliuose su-
dėtinguose tekstuose ir ją integruoti; atlikti 
panašių ar prieštaringų idėjų ar nuomonių 
sintezę arba vertinti, pasitelkiant pagrįstus 
argumentus. Dažnai respondentai turi su-
vokti subtilias ir retorines užuominas bei 
daryti sudėtingas išvadas ar pasinaudoti 
specializuotosiomis žiniomis iš konteksto.

Atliekant šio lygio užduotis respondentui gali 
tekti integruoti įvairias matematinės informa-
cijos kategorijas, jei tam reikalingi pakankami 
aiškinimo ir perkėlimo įgūdžiai, daryti išvadas, 
kurti arba operuoti matematiniais argumentais 
ar modeliais ir kritiškai vertinti siūlomus spren-
dimus ar pasirinkimo variantus.

Skaitymo ir skaičiavimo įgūdžių lygiai
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Lygis įvertinimo 
diapazonas

užduotys, kurias geba išspręsti atitinkamą įgūdžių lygį pasiekęs 
asmuo

Neturi darbo 
kompiuteriu 

patirties

Netaikoma Kadangi šiai kategorijai priskirti suaugusieji nėra dirbę kompiuteriu, jie 
nedalyvavo kompiuteriu atliekamame vertinime ir pildė spausdintinę 
vertinimo versiją (joje netiriamas gebėjimas spręsti problemas pasitel-
kiant technologijas).

Nesurinko mini-
malaus irt balų 

skaičiaus

Netaikoma Šiai kategorijai priskirti suaugusieji turėjo darbo kompiuteriu patirties, 
tačiau neišlaikė informacinių ir ryšių technologijų (IRT) pagrindinių įgū-
džių patikrinimo (jo metu vertinami pagrindiniai IRT įgūdžiai, pavyzdžiui, 
gebėjimas naudotis pele arba pasislinkti interneto puslapyje; to reikia 
kompiuteriu atliekamam įvertinimui atlikti). Dėl šios priežasties jie ne-
dalyvavo kompiuteriu atliekamame vertinime ir pildė spausdintinę ver-
tinimo versiją (joje netiriamas gebėjimas spręsti problemas pasitelkiant 
technologijas).

atsisakė dalyva-
uti kompiuteriu 

atliekamame 
vertinime

Netaikoma Šiai kategorijai priskirti suaugusieji nusprendė dalyvauti vertinime spaus-
dintinėmis priemonėmis net neatlikę IRT pagrindinių įgūdžių vertinimo 
(net jei šie asmenys nurodė turintys tam tikros darbo kompiuteriu patir-
ties). Jie taip pat nedalyvavo kompiuteriu atliekamame vertinime ir pildė 
spausdintinę vertinimo versiją (joje netiriamas gebėjimas spręsti proble-
mas pasitelkiant technologijas).

mažiau nei 1

Mažiau nei 241 
balas

Užduotys grindžiamos tinkamai apibrėžtomis problemomis, kurioms 
išspręsti pakanka pasinaudoti tik viena bendrosios tarpusavio sąsajos 
funkcija vienam konkrečiam kriterijui pasiekti (nereikalaujama kategoriš-
ko ar nuoseklaus mąstymo, informacijos transformavimo įgūdžių). Už-
duotims atlikti reikia kelių žingsnių, o antrinių tikslų pasiekti nereikalau-
jama.

1

Nuo 241 iki 290 
balų

Šiame lygyje užduotims išspręsti paprastai reikia pasinaudoti plačiai 
prieinamomis ir suprantamomis technologijų programomis, pavyzdžiui, 
el. pašto programa ar interneto naršykle. Problemoms išspręsti, reikalin-
gai informacijai ar komandoms įvertinti naršymo įgūdžių nereikia arba 
beveik nereikia. Užduotis galima išspręsti keliais žingsniais ir apsiribojant 
vos keliomis operacijomis. Pakanka nesudėtingų protinių veiksmų, pa-
vyzdžiui, priskirti elementus atskiroms kategorijoms; nebūtina informa-
cijos sugretinti ar jos integruoti.

2

Nuo 291 iki 340 
balų

Šiame lygyje užduotims išspręsti paprastai reikia pasinaudoti tiek bendro-
siomis, tiek specializuotosiomis technologijų programomis. Pavyzdžiui, 
respondentui gali būti pasiūlyta pildyti jam nepažįstamą formą internetu. 
Problemai išspręsti reikia gebėjimo naršyti interneto puslapiuose ir nau-
dotis kompiuterinėmis programomis. Užduotis galima išspręsti daugeliu 
žingsnių ir pasitelkiant kelis operatorius. Respondentui gali būti pasiūlyta 
apibrėžti problemos tikslą, nors reikalingi kriterijai yra aiškūs.

3

Nuo 341 balų ir 
daugiau

Šiame lygyje užduotims išspręsti paprastai reikia pasinaudoti tiek ben-
drosiomis, tiek specializuotosiomis technologijų programomis. Prob-
lemai išspręsti reikia gebėjimo naršyti interneto puslapiuose ir naudo-
tis kompiuterinėmis programomis. Užduotis galima išspręsti daugeliu 
žingsnių ir pasitelkiant kelis operatorius. Respondentui gali būti pasiūlyta 
apibrėžti problemos tikslą, o reikalingi kriterijai gali būti tiesiogiai nuro-
dyti ar nenurodyti. Respondentui gali prireikti pademonstruoti gerus in-
tegravimo ir nuoseklaus mąstymo įgūdžius.

Skaitymo ir skaičiavimo įgūdžių lygiai
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Kreiptis:

Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius
Andreas Schleicher
El. paštas Andreas.SCHLEICHER@oecd.org 
Telefonas +33 6 07 38 54 64

Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato direktorius 
Stefano Scarpetta
El. paštas Stefano.SCARPETTA@oecd.org 
Telefonas +33 1 45 24 19 88

Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato analitikas
Guillermo Montt
El. paštas Guillermo.MONTT@oecd.org
Telefonas +33 1 45 24 92 92

išsamesnės informacijos apie suaugusių gyventojų įgūdžių tyrimą (PiaaC) 
ieškokite interneto svetainėje adresu www.oecd.org/site/piaac 
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