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Úvodné stretnutie expertov za účelom predstavenia Národného projektu „Medzinárodné 
hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)“ 

 

 
         PhDr. Romana Kanovská spolu s účastníkmi Workshopu 

 
V dňoch 20. a 27. marca 2019 NÚCEM ako realizátor Národného projektu Medzinárodné 
hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých zorganizoval vo svojich priestoroch Workshop  za 
účelom predstavenia Národného projektu.  
 
Zúčastnili sa ho odborníci z odboru CŽV MŠVVaŠ SR, Centra spoločenských a psychologických vied 
SAV, Inštitútu vzdelávacej politiky, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Centra vedecko-
technických informácií, ako aj zástupcovia vysokých škôl a iných inštitúcií.  
  
Workshop otvorila p. PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM. Predniesla úvodnú informáciu o 
Národnom projekte a o účele úvodného stretnutia. Vyzvala zúčastnených k diskusii a k spolupráci s 
cieľom obohatiť výstupy projektu, vytvoriť najširšiu platformu spolupráce. 
 
Následne boli prezentované kľúčové aktivity a výstupy projektu, ktorého cieľom je prispieť k 
zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania získaním a vyhodnotením relevantných 
dát o úrovni kompetencií (čitateľská, matematická gramotnosť a adaptívne riešenie problémov) 
dospelej populácie na celom území Slovenska.   
 
Zúčastnení diskutovali o spôsobe výberu vzorky do merania PIAAC Online, ktoré je v rámci projektu 
cielené na pedagogických zamestnancov a merania PIAAC II, ktoré zahŕňa celú dospelú populáciu 
na Slovensku. Medzi prítomnými odzneli návrhy na efektívne a kvalitné využitie dát ako aj 
porovnanie, resp. využitie dát z iných meraní. 
 
Záverom sa prítomní dohodli  na vzájomnej spolupráci a pomoci v oblasti zvyšovania kvality a 
efektívnosti celoživotného vzdelávania na Slovensku.  
 

http://www.nucem.sk/
http://www.minedu.sk/
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