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Κε Γενικέ Γραμματέα,
Κε Ειδικέ Γραμματέα,
Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας,
Κυρίες και Κύριοι,
H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής
Έρευνας για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων στη
χώρα μας. Η κύρια έρευνα θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα
Απριλίου- Δεκεμβρίου 2014, στο πλαίσιο του Προγράμματος PIAAC του
ΟΟΣΑ. Σήμερα κηρύσσουμε την επίσημη έναρξη της έρευνας, η οποία
θα υποστηριχθεί από διαφημιστική καμπάνια χρησιμοποιώντας κάθε
πρόσφορο επικοινωνιακό μέσο. Επίσης θα οργανωθούν από την ΓΓΔΒΜ
παρόμοιες περιφερειακές Συνδιασκέψεις για να διαχυθεί η
πληροφόρηση και να γίνει γνωστή η διενέργεια της έρευνας σε όλη τη
χώρα.
H σημερινή εκδήλωση στοχεύει:
•

Στην επίσημη γνωστοποίηση της έναρξης της κύριας έρευνας
PIAAC στην Ελλάδα και την στήριξή της, ώστε να πετύχουμε
υψηλό ποσοστό συμμετοχής σε αυτή.

•

Στην ενημέρωση όσων παίρνουν αποφάσεις για τη χάραξη
εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπαιδευτών, των οικονομολόγων
της εργασίας και των κοινωνικών επιστημόνων, αλλά και όλης
της ακαδημαϊκής κοινότητας, για τα αποτελέσματα του πρώτου
γύρου της έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ.

•

Στην παρουσίαση του προπαρασκευαστικού έργου των χωρών
του δεύτερου γύρου στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα και την
γνωστοποίηση του σημαντικού έργου που έχει πραγματοποιήσει
από το 2012 μέχρι σήμερα η ελληνική ομάδα PIAAC.

•

Στη μεταφορά εμπειρίας από άλλες χώρες του πρώτου γύρου με
παρόμοιο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο με την Ελλάδα, όπως η

Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο στάδιο της
επεξεργασίας των δεδομένων τους από την έρευνα PIAAC και
προσαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών τους βάσει των
ευρημάτων.
•

Στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών και διευκρίνιση της
μεθοδολογίας και των ερευνητικών εργαλείων της έρευνας
PIAAC.

•

Τέλος, στην ανταλλαγή απόψεων σε θέματα χάραξης και
εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών, που θα βελτιώνουν τις
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ενηλίκων σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων
(PIAAC-Programme for the International Assessment of Adult
Competencies) είναι ένα διεθνές συγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα
σχεδιασμένο από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Την ευθύνη για τον συντονισμό και τον ποιοτικό
έλεγχο έχει το διεθνές Consortium ETS που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο
Princeton. Στο πρόγραμμα (PIAAC) έχουν ήδη συμμετάσχει 24 χώρες
κατά τον πρώτο γύρο (2008-2013), ενώ η Ελλάδα με 9 ακόμη χώρες
συμμετέχει στον δεύτερο γύρο του PIAAC (2012-2016). Τα
αποτελέσματα του πρώτου γύρου ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του
2013, ενώ του δεύτερου γύρου αναμένονται να ανακοινωθούν από τον
ΟΟΣΑ τον Μάιο του 2016.
Η έρευνα PIAAC θεωρείται ως η πλέον διεξοδική έρευνα για τις δεξιότητες
των ενηλίκων που έγινε ποτέ παγκοσμίως. Μελετά το βαθμό στον οποίο ο
πληθυσμός της κάθε χώρας έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης
εργασιακής και κοινωνικής ζωής, με βασικό στόχο την ανάδειξη των
αναγκών σε εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση. Τα γνωστικά πεδία
που μελετά η έρευνα είναι αυτά του γραμματισμού, του αριθμητισμού και
της επίλυσης προβλημάτων σε προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον, όπως
θα σας εξηγήσουν οι διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες. Ας σημειωθεί, και
τους ευχαριστούμε πολύ γι αυτό, ότι όλοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην

πρόσκληση της ΓΓΔΒΜ να μας ενημερώσουν για τα σύνθετα προβλήματα
που απασχολούν, όπως οι έρευνες δείχνουν, τις κοινωνίες και οικονομίες
όλων των χωρών σήμερα, ακόμη και των πιο προηγμένων.
Όπως είναι γνωστό, η ερευνητική υποδομή στη χώρα μας σε αρχικό στάδιο,
συγκρινόμενη με την υποδομή άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι εξίσου
γνωστό ότι η ΕΕ, της οποίας αποτελούμε κράτος μέλος, στηρίζεται σε
δείκτες και δεδομένα, με βάση τα οποία προχωρεί σε συγκρίσεις, κρίσεις
και αποτιμήσεις για την ανάπτυξη, αλλά και την οικονομική στήριξη των
χωρών μελών της. Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, η
συμμετοχή σε έρευνες επιτρέπει την εξαγωγή πολύ σημαντικών
συμπερασμάτων, που οδηγούν σε τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων
πολιτικής (evidence based policy). Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ προωθεί
και στηρίζει οικονομικά τη συμμετοχή των κρατών μελών της σε μεγάλες
έρευνες, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία δεικτών ποιότητας για την
κοινωνία, την οικονομία, την παιδεία, κ.α.
Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
Ελλάδα συμμετέχει στη διεθνή έρευνα PIAAC. Είναι σημαντικό να τονιστεί
ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του PIAAC συμμετέχει
για πρώτη φορά σε πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τις βασικές δεξιότητες
ενηλίκων, με τη συγχρηματοδότηση του έργου από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους από το ΕΣΠΑ (ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
για την Εκπαίδευση και τη Δια βίου Μάθηση).
Σκοπός του PIAAC, όπως ήδη ανέφερα, είναι η αξιολόγηση των γνωστικών
δεξιοτήτων/ικανοτήτων των ενηλίκων, ηλικίας 16-65 ετών, δηλαδή από το
τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέχρι την συνταξιοδότηση, καθώς και
των γενικών δεξιοτήτων που κατέχουν και εφαρμόζουν σε ποικίλες
καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Συγκεκριμένα, το PIAAC στοχεύει στα εξής:
• Να εντοπίσει και να μετρήσει γνωστικές ικανότητες των ενηλίκων
καθώς και ικανότητες απαραίτητες για την εργασία, οι οποίες στηρίζουν
την προσωπική και κοινωνική επιτυχία.
•

Να αξιολογήσει βασικές δεξιότητες/ικανότητες ενηλίκων σε θέματα

γραμματισμού (γλωσσικού, μαθηματικού και τεχνολογικού).
• Να συνδέσει άλλες, προηγούμενες έρευνες για τις δεξιότητες
ενηλίκων.
Να καταγράψει και να μετρήσει το αποτέλεσμα αυτών των
ικανοτήτων στην κοινωνία.
•

Να εντοπίσει εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να ενισχυθούν από τις
Κυβερνήσεις των χωρών για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 21 ου
αιώνα για την οικονομία και την κοινωνία.
•

Όπως γίνεται αντιληπτό, ως έρευνα παρουσιάζει συγκεκριμένες
ιδιαιτερότητες σε θέματα που αφορούν στο περιεχόμενό της, στον τρόπο
διεξαγωγής της, αφού πραγματοποιείται σε νοικοκυριά και στο γεγονός ότι
βασίζεται στη χρήση της τεχνολογίας. Έχει, παράλληλα, μεγάλες απαιτήσεις
σε θέματα δειγματοληψίας, αφού σε αυτήν συμμετέχουν, στο πιλοτικό
στάδιο 1.500 ενήλικες από όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ελλάδας,
ενώ στην κύρια έρευνα το δείγμα αυξάνεται στους 5.000 ενήλικες,
σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του προγράμματος
PIAAC.
Η συγκεκριμένη έρευνα θα συμβάλει ώστε να έχουμε αξιόπιστα και έγκυρα
δεδομένα για τις βασικές γνωστικές δεξιότητες/ικανότητες, καθώς και τις
εργασιακές δεξιότητες του Έλληνα πολίτη. Ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη
σύγκριση αυτών των ικανοτήτων με προσωπικά στοιχεία (επίπεδο
εκπαίδευσης, απασχόλησης, εισοδήματος κ.ά.), και θα δώσει ακριβείς και
πλουσιότερες μετρήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.
Επίσης, το PIAAC αναμένεται να προσφέρει πλούσια και διαχρονικής
μορφής δεδομένα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα οποία θα δώσουν
την ευκαιρία για
στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση
βελτίωσης της ποιότητάς του. Η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί , η
δημιουργία βασικής υποδομής για διεξαγωγή μεγάλων ερευνητικών
προγραμμάτων, η συνεργασία με άλλα ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, προσδίδουν επιπλέον θετικά στοιχεία στη συμμετοχή μας.

Πρόσφατα αποφασίστηκε από τον ΟΟΣΑ η έρευνα PIAAC
να
επαναλαμβάνεται κάθε δέκα χρόνια, ενώ ενδιαμέσως θα γίνονται θεματικές
στοχευμένες αναλύσεις των δεδομένων.
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους εργάστηκαν μέχρι σήμερα και συνεχίζουν
να εργάζονται για την επιτυχή συμμετοχή της Ελλάδας στη μεγάλη αυτή
προσπάθεια, κηρύσσοντας την επίσημη έναρξη της κύριας έρευνας του
PIAAC σε όλη τη χώρα.
Ευχαριστώ θερμά τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας που έκλεψαν
χρόνο από το βαρύ πρόγραμμα τους για να συμβάλλουν με την
τεχνογνωσία τους στην κατανόηση των δύσκολων πτυχών του PIAAC και
στην μεταφορά επιτυχημένων πρακτικών στην Ελλάδα.
Είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματά της θα τύχουν της άμεσης και
ουσιαστικής αξιοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αλλά και γενικότερα από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να
αναπτυχθούν οικονομικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές που θα
βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του ενήλικου
πληθυσμού για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες και
προκλήσεις.
Όπως λέει το μότο της καμπάνιας για την έρευνα PIAAC στην Ελλάδα :
“Καταγράφουμε τις Δεξιότητες, Διαμορφώνουμε το Μέλλον”

