Účastníci medzinárodnej konferencie

Viac než 200 domácich a zahraničných odborníkov diskutovalo o výsledkoch štúdie OECD
PIAAC na medzinárodnej konferencii v Bratislave
V dňoch 27. – 29. novembra 2018 Bratislava hostila expertov z krajín OECD pre oblasť celoživotného
vzdelávania. Svetoví odborníci diskutovali o skúsenostiach a výzvach pre vzdelávacie politiky na základe
zistení štúdie PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Slovensko je
krajinou, ktorá zorganizovala v poradí už 5. medzinárodnú konferenciu OECD venovanú výsledkom tejto
štúdie zameranej na kľúčové kompetencie dospelých.
Konferenciu otvorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová vo večerných
hodinách 27. novembra 2018 v priestoroch Galérie Umelka, kde zároveň privítala domácich aj zahraničných
hostí. S odborným príhovorom vystúpil aj profesor Andreas Schleicher, riaditeľ divízie pre vzdelanie
a zručnosti a špeciálny radca pre vzdelávaciu politiku Generálneho tajomníka OECD.
Pozvaní významní rečníci a experti z krajín OECD dva dni diskutovali o kľúčových kompetenciách
dospelých v 21. storočí vzhľadom na meniace sa potreby trhu práce. Spomedzi expertov svetového významu
vystúpil s prednáškou napríklad Sir Alan Tuckett, profesor z University of Wolverhampton a čestný člen
UNESCO Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie. Výsledky 1. cyklu štúdie PIAAC a ich dopady na rozvíjanie
zručností dospelých a zmeny v politikách celoživotného vzdelávania prezentovali ďalší zahraniční experti aj
formou workshopov.
Konferenciu organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným
ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Medzinárodná konferencia OECD bola prvým
odborným podujatím realizovaným v rámci prebiehajúceho národného projektu NÚCEM s názvom
„Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov
Európskej únie a OP Ľudské zdroje.
Viac info o konferencii tu: https://piaac.minedu.sk/69-en/home/
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Fotodokumentácia z medzinárodnej konferencie v Bratislave:

Sir A. Tuckett Prof. z Univerzity Wolverhampton

PhD. Mariano Fernandez Enguita z University v Salamanke

PhD. Aune Valk z Univerzity v Tartu
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