
ÝNIVAM

opERRČlvÝ PRoGRAM
ľuosrÉ ZDRoJE

PIAAC
SLOVENSKO

e MINISTTRSTVO

Šror_ffiJFov'
vÝsKUMU A šPoRTU
sLovENsKtl REPUBUKY

!ApooNV l!s'lrÚi v2oElAv^HlA A ĺli4oE2E

!'dornácnostiach po celom Slovettsktl sa tlsktltočňu.je nleclzinárodný vÝskunr
zľučností clospelÝch

Náľodný inštitút vzdelávania a mládeže (d'alej aj NIVAM) ľealizuje od 5. septembra2022 do3l. marca
2023 zber dát v ľámci medzináľodného výskumu vedomostí a zľučností dospelých s názvom Medzináľodné
hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC - Pľogľamme foľ International Assessment ofAdult
Competencies), do ktoľého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.

Výskum sa zameriava na hodnotenie úľovne základných vedomostí a zľučností potľebných pre úspešne
uplatnenie sa dospelých vo veku 16 - 65 ľokov vo všednom živote a na pľacovnom tľhu. Vo výskume sa zisťujú
čitatel'ské a matematické zručnosti a schopnosti ľiešiť pľoblémy v technologicky vyspelom pľostľedí S pomocou
irrfoľmačno-komurli kačných technológi í.

Výskum je na medzináľodnej úrovni ľiadený oľganizáciou pľe hospodársku spolupľácu a rozvoj (oECD)'
V SR ho v ľámci náľodného pľojektu Medzináľodné hodnotenie kl'účovych kompetencií dospelých pod záštitou
Ministeľstva školstva, vedy, rnýskumu a špoftu Slovenskej ľepubliky ľealizuje Náľodný inštitút vzdelávania
a mládeže (NlvAM).

Zapojením sa do tohto výskumu získame objektívnu spätnú väzbu o úľovni kompetencií dospelých pľacujúcich
v rámci celej populácie, ktoľé sú potľebné pľe uplatllenie sa v modeľnej spoločnosti a na neustále sa meniacom
tľhu pľáce. Výsledky budú poľovnarlé s podobným rnýskumom, ktoIý v SR pľebehol v ľoku 2ol2, čo umoŽní
poľovnanie v ľámci SR, či sa úľoveĺi vedomostí a zľučností dospelých za posledné roky zlepšuje alebo zhoršuje.
Výsledky budú taktieŽ porovnávané v rámcijednotlirných krajín a ukáŽu, či Slovensko so svojimi zľučnosťami
obstojí v nledzináľodnej konlarľencii. Výskum nám ukáŽe teda aj to, aké sú zučnosti obyvatel'ov S|ovenska
v porovnaní s obyvatel'mi iných vyspelých krajín.

Výskum ukáŽe aj silné a slabé stľánky nášho vzdelávacieho systému v oblasti celoŽivotného vzdelávania'
PomôŽe nastaviť prioľity systéĺnov školského vzdelávania tak' aby vybavoval obyvatel'ov vedonrosťaIni
a zľučnosťami nevyhnutnými pre uplatnenie sa v Živote i na tľhu pľáce v 2l. stoľočí. PosIcytne aj podneý pľe
d'alší rozvoj vzdelávania, aby umožňovalo obyvatel'onl doplniť si chýbajúce vedomosti a zručnosti kedykol'vek
v priebehu dospelého Života.

PretoŽe dopytovanie všetlcých dospelých obyvatel'ov SR by bolo príliš náľočné a finančne nákladné, výskuIn sa
vykonáva na reprezentatíVnej vzorke obyvatel'ov. To znanrená, že obyvatelia Slovenska sú náhodne vybraní.
V SR bude v hlavnej fáze pre účasť vo výskume oslovených l0 000 domácností. Súčasne budú oslovení aj
učitelia našich ZŠ a SŠ, ktoých odpovede budú porovnané s qýsledkamiv'ýskumu PIAAC online'

Rozhovoľy vykonávajú vyškolení opytovatelia pomocou pľenosných počítačov a tľvajú pribliŽne dve hodiny.
Učasť vo ýskume je anonymná, odpovede účastníkov nie je moŽné priradiť ku konkrétnynr osobánr a adľesánl.
Za svoju účasť vo výskume, dokončenie celého rozhovoľu a poskytnutie nevyhnutných údajov pre NIVAM
budú ľespondenti odmenení daľčekoými poukáŽkamiv hodnote 25 Eur.

Co výskum zisťuje?

Výskum sa zameriava na hodnotenie úľovne základných vedomostí a zručností potrebných na úspešné
uplatnenie sa vo všednom živote a na pľacovnom tľhu. Mapuje aj vyuŽitie ýchto vedomostí a zľučností
v kaŽdodennonr osobnom i pľacovnom Živote. od opytovaných účastníkov sa fomou zábavných cvičení
zisťujú čitatel'ské a matematické zľučnosti a schopnosti riešiť pľoblémy prostrednícwom nlodeľnýclr
infoľnlačno-komunikačných technológií. Majú, napríklad, za úlohu vyhl'adať informáciu v príbalovom letáku
alebo v návode na pouŽitie nejakého pľístroja' vyčítať informáciu z grafu, vypočítať cenu tovaľu po zl'ave alebo
uskutočniť nejakú internetovú ľezenĺáciu. Respondenti vyplňajú sprievodný dotazník' ktoý mapuje ich
zázemie, vzdelanie ipľacovné skúsenosti azisťuje aj to, ktoľé čitatel'ské, matematické, počítačové. aleaj
sociálne a manuálne zručnosti potľebujú v kaŽdodennom Živote a na svojom pľacovisku.
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Ako vý'skum prebiehĺl?

Vo všetkých kľajinách OECD pľebieha tento q7skum ľovnako. Či uzie to v Českej republike, Mad'arsku alebo
Singapuľe, v kaŽdej krajine sa uskutoční niekol'ko tisíc rozhovorov, vd'aka ktoým sa dozvieme, ako na tonl sú
naši dospelí, kde sú naše slabé alebo, naopak, silné stľánky. Tieto ľozhovory zabezpečujú profesionálni
opytovatelia' vyškolení podl'a nredzinárodných štandaľdov OECD. Uskutočňujú sa podl'a Želania ľespondenta
bud'vjeho domácnosti. alebo na nejakom veľejnom mieste' napľ. Vknižnici' na pľacovisktl ľespondenta či v
kavíaľni. Meľanie vedomostí a zľučností pľebieha pľostľedníctvom pľenosných počítačov.

Ako budtú obyvateĹia vediet', že iĺIe skutočne o opytovutel'a o nie o podvodníka, ktory{ sa im chce votriet' do
domĺÍcnosti?

opýovatel'sa preukazuje identifikačným pľeukazom opytovatel'a a poveľovacínl úvodným listom z Náľodného
inštitútu vzdelávania anlládeŽe (NIVAM). V prípade pochybností si môŽu oslovení obyvatelia overiť totoŽnosť
opýovatel'a na bezplatnej infolinke - 0800 l38 033.

Kto budú opytovĺlní účastníci výskumu?

opýovaní účastníci výskumu sú obyvatelia vo veku l6 - 65 rokov, ktoľí boli náhodne vybľaní. obyvatelia sa
teda nemôŽu do výskumu sami prihlasovať.

Dostanú obyvĺtelia za účĺlst' vo vxaskume nejakú odmenu?

KaŽdý ľespondent, ktoný dokončí celý rozhovor a poskytne výskumníkom NIVAM potľebné informácie, získa
odnrenu vo forme darčekovyÍch poukáŽok v hodnote 25 Euľ. V mnohých kľajinách však rnýskum pľebieha bez
nároku na odmenu' Učasť vo výskunle povaŽujú obyvatelia iných kľajín za svoju občiansku povinnosť a pľestíŽ.
Naším ciel'onlje aspoň takto synlbolicky oceniť čas' ktoý nám respondent venuje. Učasť kaŽdého osloveného
obyvatel'a je vel'mi dôležitá, pretože pľavidlá náhodného štatistického ýberu, ktoný je pouŽiý, neumoŽňujú,
aby bol v pľípade, Že odmietne účasť, nahradený nie\ým iným. Pokial' by odmietla účasť viac ako polovica
opýovaných obyvatel'ov, bola by SR z medzinárodného porovnania vylúčená.

Už sc niekeĺIy podobný uýskum v SR realizoval?

Podobný ýskum sa na Slovensku konal v roku 2012. obyvatelia Slovenskej republiky v ňom preukázali
výbornú úľoveň vedomostí a zľučností v matematike, v práci s grafmi a tabul'kami, ale iba pľiemerné zručnosti
pľi práci stextom. Vel'mi podobný výskum pravidelne prebieha aj na Žiackej populácii aje známy ako
medzinárodné testovanie PISA.

Ďalšie informácie o ýskume vedomostí a zľučností PIAAC môŽete získať na webovej stľánke:
https ://piaac. nucenl.sk,'
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