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Povabilo k sodelovanju v raziskavi
Spoštovani!
Morda ste v medijih že zasledili novico, da se je v letu 2013 tudi Slovenija pridružila mednarodni
raziskavi o zmožnostih odraslih, potrebnih za uspešno vključevanje posameznikov v družbeno
življenje in na trg dela. V raziskavi z imenom Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc
odraslih - PIAAC sodeluje 33 držav, med njimi 19 članic Evropske unije (EU). Slednjim – torej
tudi nam – projekt sofinancira Evropska komisija.
Namen raziskave
Z raziskavo želimo izvedeti, katere dejavnosti, povezane z branjem, sporočanjem,
računanjem, uporabo računalnika in drugih sodobnih orodij, opravljate odrasli v
vsakodnevnem življenju in kako uspešni ste pri tem. Raziskovanje je bistveno za
analizo stanja in načrtovanje razvoja izobraževanja pri nas. Rezultati raziskave bodo
tudi mednarodno primerljivi.
Potek anketiranja in izbor sodelujočih
Anketiranje bo potekalo od marca do decembra 2014. K sodelovanju bomo povabili
prek 10.000 odraslih iz vse Slovenije, v starosti od 16 do 65 let. Po posebni metodi
vzorčenja ste bili v vzorec odraslih izbrani prav Vi. Zato Vas prosimo, da sprejmete
pooblaščenega anketarja Andragoškega centra Slovenije, ki Vas bo obiskal na
domu. Za kakovost raziskave je pomembno, da sodelujete prav Vi, kot naključno
izbrani posameznik iz tega dela Slovenije.
Zaupnost podatkov
Vsi pridobljeni podatki so zaupni, uporabljeni bodo izključno za namen te raziskave
in bodo prikazani samo v sumarni obliki. Vsi sodelujoči v raziskavi, smo podpisali
dogovor, da bomo dosledno upoštevali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in standarde raziskave PIAAC.
Zahvala za sodelovanje
Radi bi pokazali, da cenimo Vaš čas in Vaš prispevek k raziskavi, zato se Vam bomo za
sodelovanje zahvalili z uporabnim darilom.
Dodatne informacije o raziskavi
Nekaj informacij najdete v priloženi zgibanki. Za odgovore na vprašanja, ki bi nam jih želeli
zastaviti, pa smo dosegljivi na brezplačni telefonski št.: 080 14 49, in sicer vsak delavnik med
8. in 16. uro.
Za razumevanje in sodelovanje se Vam zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo!
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