Menim, da vam ne morem
pomagati. Že leta se nisem
izobraževal(a) in sem brez
zaposlitve.
Tudi vaše sodelovanje bo za nas dragoceno.
Zelo pomembno je, da ste v raziskavi zastopani
prav vsi odrasli prebivalci Slovenije:
različnih starosti,
zaposleni in tisti, ki delate doma,
brezposelni,
upokojenci,
tisti, ki se še izobražujete in
tisti, ki ste šolo zapustili pred mnogimi leti.

Kako naj vem, da bodo
moji odgovori skrbno
varovani?
Ker so vsi naši sodelavci
usposobljeni za naloge, ki jih
čakajo in bodo spoštovali zakon o
varovanju podatkov.
Zakon določa, da vaših podatkov
ne smemo pokazati nikomur,
razen strokovnim sodelavcem v
raziskavi. Vsi mi pa smo podpisali
dogovor o varovanju podatkov.
Dogovor nas zavezuje, da bomo
skrbeli za zaupnost podatkov
in da ne bomo posredovali ali
objavljali ničesar, kar bi omogočalo
prepoznavo posameznikov.

Kako bom prepoznal vašega
sodelavca, anketarja?
Po priponki, opremljeni s fotografijo!
Naš sodelavec, ki se bo oglasil pri vas,
bo nosil identifikacijsko priponko
s fotografijo. Priponka mora biti
opremljena z žigom in podpisom
direktorja Andragoškega centra
Slovenije.

Imate še kakšno vprašanje?
Zastavite ga lahko našemu sodelavcu, ki vas
bo obiskal na domu.
Lahko nas tudi pokličete!
Brezplačna telefonska številka Programa
PIAAC v Sloveniji:

080 14 49
Ali obiščete našo spletno stran:
http://piaac.acs.si

Za sodelovanje se vam že vnaprej
zahvaljujemo.
POOBLAŠČAM
gospo/gospoda

Marijo
Novak
Prečna ulica 23B,
1000 Ljubljana
da kot anketarka/anketar na terenu
zbira podatke za projekt Program za
mednarodno ocenjevanje kompetenc
odraslih – PIAAC 2013.
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Ugotavljanje
zmožnosti
odraslih

Kaj vem?
Kaj znam?
Kaj zmorem?
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Zakaj izvajamo ta projekt?

Kaj želimo izvedeti
oziroma ugotoviti?
Kako dobro znamo odrasli
• računati,
• (pre)brati literarna besedila in povzeti
vsebino prebranega,
• napisati prošnjo, pismo, življenjepis …,
• poiskati nujne informacije?
Ali vemo,
• kateri priročnik vzeti v roke, da
dobimo iskani podatek,
• kako se znajti na spletnih straneh,
• kje lahko poiščemo strokovno ali socialno
pomoč?
Ali smo zmožni
• razumeti pisna navodila (v receptih,
deklaracijah, napotkih za uporabo proizvodov),
• načrtovati življenjske in izredne stroške,
• uporabljati računalnik?
Ali se za dejavnosti, ki jih nismo vešči, tudi
• izobražujemo,
• poiščemo pomoč strokovnjaka,
• se vključimo v krožek, društvo, organizacijo,
• ali pa nas novi izzivi ne zanimajo?

Podatke, ki jih bomo zbrali, bomo uporabili
za načrtovanje izobraževanj, za katera bomo
ugotovili, da so najbolj potrebna.
Podatki bodo dragoceno orodje tudi
oblikovalcem politik izobraževanja,
zdravja, zaposlovanja, kulture, kmetijstva
ter gospodarstva, pa tudi prihodnjim
raziskovalcem, izobraževalcem in
načrtovalcem razvoja.
Z raziskavo želimo izobraževalci, oblikovalci
politik in raziskovalci pridobiti informacije
o izkušnjah in trenutnih zmožnostih
(kompetencah) odraslih v Sloveniji. To nam
bo pomagalo pri razvijanju novih programov
za izboljšanje tistih znanj in zmožnosti, za
katere bo raziskava pokazala, da jih najbolj
potrebujemo.

Kako smo vas izbrali za
sodelovanje?
Po posebni statistični metodi, ki omogoča, da so
v raziskavi zastopane vse družbene skupine z
lastnostmi in okoliščinami, ki nas zanimajo.
Verjetno si lahko predstavljate, da ne moremo
opraviti anket s prav vsemi odraslimi, zato
smo uporabili znanstveno metodo vzorčenja.
Tako smo – tudi s pomočjo naključja – izbrali
posameznike, ki zastopate/predstavljate
prebivalce vse Slovenije.

Kako sodelujete?
Tako da sprejmete anketarja, ki vas bo obiskal, in
odgovorite na vprašanja, ki vam jih bo zastavil.
Prvi del ankete se nanaša na vašo izobrazbo, vaše
delovne izkušnje in zmožnost vsakdanje rabe
sodobnih pripomočkov, ki nam olajšajo življenje,
omogočajo hitrejše povezovanje in sporočanje,
poenostavijo poslovne stike …
Preostali čas bo namenjen bralnim in pisnim
dejavnostim, ki jih morda opravljate vsak dan.
Na primer: razumevanje navodil, ki so priložena
zdravilom, branje urnika poletov na letališču, raba
zemljevida, ugotavljanje roka uporabnosti izdelkov ...

Zakaj sodelovati?
Ste predstavnik / predstavnica tisočih
odraslih po vsej državi, zato so vaši
odgovori nepogrešljivi!
Zaradi metode naključnega vzorca, ki smo
jo uporabili, vas v raziskavi ne bi mogel
nihče ustrezno nadomestiti. Ste torej del
obsežnega projekta in vsak manjkajoči člen
bi okrnil tehtnost končnih rezultatov, ki
bodo tudi mednarodno primerljivi.
Prosimo vas, da nam pomagate spoznati
resnične potrebe po znanju, da bomo lahko
odgovorili nanje z novimi izobraževalnimi
programi in načrtovanjem izobraževalnih
politik. S svojim sodelovanjem boste namreč
prispevali najnovejše in tehtne informacije,
ki bodo vplivale na razvoj izobraževanja. To
bo obogatilo prihodnje možnosti tako vaših
bližnjih kot celotne skupnosti.
Zato stopimo skupaj, da bomo lažje kos
zahtevam vsakdanjika, bodisi doma, ali na
delovnem mestu!

