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) אישי(רקע 

מיומנו ות יסוד של בוגרים :  אזרחים/    
אוריינ ת מתמטית                   :Adult numeracy  
אוריינות סטטיסטית                 :Statistical literacy

ALL          Adult Literacy & Lifeskills Survey  

PIAAC     Program for International Assessment 
of Adult Comptenecies (OECD)

UIS         UNESCO Institute for Statistics 
UIL         UNESCO Institute for Lifelong learning



17 SDG Goals / Targets  ► 170 Indicators

2015 - 2030



Indicator / metricTarget

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7: Quality education, access, employment skills, 

4.6.1  Proportion of population in 
a given age group achieving at 
least a fixed level of proficiency 
in functional (a) literacy and (b) 
numeracy skills, by sex

…all youth and a 
substantial proportion of 
adults, both men and 
women, achieve literacy 
and numeracy

4.6  

4.1.1   Proportion of children and 
young people (a) in Grade 2-3; 
(b) at end of primary education; 
(c) at end of lower secondary 
education, achieving at least a 
minimum proficiency level in (i) 
reading (ii) mathematics, by sex

….all girls and boys 
complete free, equitable 
and quality primary and 
secondary education 
leading to relevant and 
effective learning 
outcomes

4.1

SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education 
& promote lifelong learning opportunities for all

By 2030, ensure that…



http://gaml.uis.unesco.org  
UIS:  UNESCO Institute for Statistics
UIL:  UNESCO Inst. for Lifelong learning

Global Alliance to Monitor Learning (GAML)



Literacy/numeracy:  information sources   

► Direct:       Cognitive measures (tests)  
- Adults (16-65):  PIAAC (33 countries),  STEP
- Pupils (15-16):  PISA (78),   PISA-D (15), …

► Proxy:       Years of school=4+       Education credentials

►‘Pseudo’:  Self-report (literacy) Sign name, Write sentence

218 countries   (World Bank)   GDP
31 Low-income                         $1,025
53 Lower-middle income $4,035 
56 Upper-middle income          $12,475 
78 High-income                        +           (Israel: 38,060)

האתגרים     



Literacy/numeracy:  information sources   

► Direct:       Cognitive measures (tests)  
- Adults (16-65):  PIAAC (33 countries),  STEP
- Pupils (15-16):  PISA (78),   PISA-D (15), …

► Proxy:       Years of school=4+       Education credentials

►‘Pseudo’:  Self-report (literacy) Sign name, Write sentence

218 countries   (World Bank)   GDP
31 Low-income                         $1,025
53 Lower-middle income $4,035 
56 Upper-middle income          $12,475 
78 High-income                        +           (Israel: 38,060)

► Subjective:  short set of self-evaluation items: Numeracy

האתגרים     



https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375130 



מנבא  קריטריון    

מדד סובייק יבי )  פריטים-רב " (מלא" :   
קצר  ) שאל  אחת(                              

מדד אובייק יבי מלא   :  
מקוצר                               )  rapid  (

של  '  סובייקטיבית 'לעומת ' אובייקטיבית 'על מד דה 
בתחומים מתמטיים תיפקוד / מיומנויות   סטטיסטיים- 



של  '  סובייקטיבית 'לעומת ' אובייקטיבית 'על מד דה 
בתחומים מתמטיים תיפקוד / מיומנויות   סטטיסטיים- 

מנבא  קריטריון    

מדד סובייק יבי )  פריטים-רב " (מלא" :   
קצר  ) שאל  אחת(                              

מדד אובייק יבי מלא   :  
מקוצר                               )  rapid  (- Financial literacy

- Health literacy
- Decision making
- Others…

שאלות1-15(יש הרבה מדדים אובייק יביים מקוצ ים  של יכו ות  )  
סטט סטיות ב ל א ד מ חומים אלו -מתמטיות 

שאלות 5מד  אוריינ ת פיננסי  עם : דוגמה  148שימש לה וואת ,   
/S&P     https://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-surveyלא מי של  -מד נות  סקר רב



TIMSS 2019 - 8th grade student questionnaire



שאלו  דירו  עצמי - 2017סקר ח רתי : ס"למ הערכה עצמית /  

הא  י  לך    4.50
קושי  לכ  או  עלות  

?במדרגות 

אין  
קושי 

יש 
קושי  
מועט 

ה /יכול לא
בכלל

יש 
קושי  

רב

לא י וע 
מסרב/ 

מה  צב   4.20
? בדר  כלל ,  בריאותך 

טוב  
מאוד 

בכלל לא  ל  ך  וב טוב 
לא 
טוב 

לא י וע 
מסרב/ 

בריאות  :   4פרק  
: ואור  חיים 

12345

בכתיבה   6.120
בקריאה   6.110

טובה  בדיבור   6.100
מאוד 

לא י דע חלשהבינוניתטובה 
בכלל

מהי רמת  דיע תיך  :  6פרק  
? בשפה ה ברית 

1 23 45





Fagerlin et al. (2007). Measuring numeracy without a math test: 
Development of the Subjective Numeracy Scale. 
Medical Decision Making, 27(5), pp. 672–680.



Fagerlin
(2007) 
Medical 
Decision 
Making

1.  How good are you at working with fractions?
2.  How good are you at working with percentages?
3.  How good are you at calculating a 15% tip?  
4.  How good are you at figuring out how much a 

shirt will cost if it is 25% off?

Chen (2014) 
Health 
Communication

6.  In general, how easy or hard do you find it to 
understand medical statistics? 

7.  I feel uncomfortable with health information that 
has a lot of numbers and statistics

Allgood
(2016)
Economic 
inquiry

5.  How would you assess your overall financial 
knowledge? 

/  של מיומנו ות  '  סובייקטיבית 'דוגמא ת לפרי י מדידה 
בתחומים מתמטיים תיפקוד  סטטיסטיים - 



Fagerlin et al. (2007). Measuring numeracy without a math test: 
Development of the Subjective Numeracy Scale. 

How often do you find numerical information to be useful?8

When you hear a weather forecast, do you prefer predictions using 
percentages (e.g., ‘‘there will be a 20% chance of rain today’’) or 
using only words (e.g., ‘‘there is a small chance of rain today’’)?

7

When people tell you the chance of something happening, do you 
prefer they use words (‘‘it rarely happens’’) or numbers (‘‘there’s a 
1% chance’’)?

6

When reading the newspaper, how helpful do you find tables and 
graphs that are parts of a story?

5

How good are you at figuring out how much a shirt will cost if it is 
25% off?

4
How good are you at calculating a 15% tip?  3
How good are you at working with percentages?  2
How good are you at working with fractions?         1



? תוקף / מה  דו  על  יב
  תיפקוד/ של מיומנו ות  ' סובייקטיבית'מדידה 

סטטיסטיים-בתחומים מתמטיים 

מתאמי  בטווח  .1 עם מד ים 0.60 -  0.30  לרוב   ('אובייקטיביים ' 
) מעבדתי ם  ד ארציים /קליניים(במגוון מדגמים , )מבחני  קצרים

מדד ס בייקט בי של  וריינות  תמ ית מוסיף ב ורה , לרוב . 2
מוסברתשונות 'ל משמעותית   למשל התנה ויות   (משתני תוצאה ב'  

מעבר למדד  וביי טיבי,  ) ועוד, ניבוי מצב רפואי , פיננסיות 

בין  ) ברמה  ישית( קליברציה רמת דפ סים ש ני  של ק רים או . 3
over/under confidence:    מדד סובייק יבי  מדד אובייק יבי



מדד סובייק יבי )   פריטים-רב " (מלא  ":    
קצר   ) שאל  אחת(                             

?
?

מדד אובייק יבי מלא   :   
מקוצר                              )  rapid(

PIAAC, PISA-D, …
? 

סוגיות  אתגרים   מדינות 150-100  -צ כי מד דה ב(   SDG-4:(    
....., התאמה, תוקף,  כיסוי מושגי,  מהימנות<> אורך   : פסיכומטריקה ◄    

...? מסוגל ת עצמית  /  מוטיבציונימדד  ?  יכולת אינטלק ואלית: פירוש ◄    

 (capacity building)פיתוח יכולת  ):  adoption(אימוץ מתמשך  ◄    
פעריםפירסום.  אמון במדד:  פוליט קה של מדידה ◄     האם יש  די יות-   ?
) קורונה-ל פו ט "קשי ם בינ...    (, תיאום , מימון:  נדרש מ קר ו יתוח ◄  

לא מדן  היר של  ) דיוו  עצמי(מדידה סוביי טיבית :  סיכום
סוגיות  אתגרים : יכולות מתמטי ת  ל אנשים בוגרים



סוגיות  אתגרים   מדינות 150-100  -צ כי מד דה ב(   SDG-4:(    
...., התאמה, תוקף,  כיסוי מושגי,  מהימנות<> אורך  :  פסיכומטריקה ◄    

...? מסוגל ת עצמית  /  מוטיבציונימדד  ?  יכולת אינטלק ואלית: פירוש ◄  

 (capacity building)פיתוח יכולת  ):  adoption(אימוץ מתמשך  ◄    
פעריםפירסום.  אמון במדד:  פוליט קה של מדידה ◄     האם יש  די יות-   ?
)  קורונה-קשיי  פוסט ...       (, תיאום , מימון:  נדרש מ קר ו יתוח ◄  

לאומ ן מהיר ) דיוו  עצמי ( מדידה סוביי טיבית :  המלצה
סוגיות  אתגרים: של יכו ות מת טי ת של אנ ים בוג ים

מדד סובייקטיבי קצר : המלצה  פריטי  בתח מי חיי  שונים 8-6,     
  קצרמדד אובייק יבי : המשך. פוטנ יא  הטמע  די גבוה                      

   PIAACמדידה  ין  חזורי ?  פוטנצ אל ע ור ישראל ◄    
  ??UNESCOהמ ך עבו ה של   ◄  



THANK YOU !      תודה
Questions?  Comments?  Better ideas?

Let me know!

Iddo Gal
University of Haifa, Dept. of Human Services

<iddo@research.haifa.ac.il>
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