
Η  διεθνής έρευνα PIAAC (Program for the International Assessment of Adult 

Competencies) 

 

Η έρευνα PIAAC, που αποτελεί ένα Διεθνές Πρόγραμμα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των ενηλίκων και η οποία διεξήχθη στα πλαίσια του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έχει σκοπό να βοηθήσει τις 

κυβερνήσεις των 33 χωρών που συμμετείχαν  σε πρώτη φάση   να κατανοήσουν καλύτερα με 

ποιο τρόπο  τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα μπορούσαν να παρέχουν πιο 

αποτελεσματικά τις εν λόγω δεξιότητες– η Ελλάδα  ακολουθεί στη δεύτερη φάση,  η οποία θα 

δώσει αποτελέσματα το 2015- .  

Η μελέτη, που βρίσκεται σε εξέλιξη παγκόσμια, στοχεύει σε άτομα ηλικίας 16-64 και 

περιλαμβάνει συνεντεύξεις για την αποτίμηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων στην 

καθημερινή τους ζωή, (όπως λχ τη χρήση και κατανόηση έντυπων πληροφοριών, τη χρήση 

υπολογιστών και τεχνολογιών κ.α.),  μέσα από δύο βασικά εργαλεία: 

 ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή πληροφοριών και  

 ασκήσεις αναπαράστασης καθημερινών δραστηριοτήτων.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι βαρύνουσας σημασίας καθώς πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα επόμενο στάδιο για τη χάραξη νέων πολιτικών και την ανάπτυξη 

καινοτόμων προγραμμάτων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων εκείνων, που είναι απαραίτητες 

για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων στη σύγχρονη κοινωνία της 

εκάστοτε χώρας. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν πριν από μερικές 

ημέρες .  

Σχετικά με την Έρευνα Δεξιοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) 

     Μια δεκαετία έπειτα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου του 

Προγράμματος για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International 

Student Assessment, PISA), τη σπερματική εκτίμησή της για τις γνώσεις και δεξιότητες νέων 

15 ετών, η OECD διεξήγαγε την πρώτη της Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων, που 

εκτείνει την εκτίμηση των δεξιοτήτων σε ολόκληρο τον ενήλικο πληθυσμό.  

  Η έρευνα, προϊόν του Προγράμματος της OECD για τη Διεθνή Αποτίμηση των Δεξιοτήτων 

και Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC), εστιάζει σε δεξιότητες -γραφή και ανάγνωση, 

αριθμητική, επίλυση προβλημάτων- παρεμφερή με εκείνα που εκτιμήθηκαν στο PISA, 

ωστόσο οι δύο μελέτες χρησιμοποιούν διαφορετικές ασκήσεις εκτίμησης, αντανακλώντας τα 

διαφορετικά πλαίσια εντός των οποίων ζουν οι 15χρονοι μαθητές και μεγαλύτεροι ενήλικες.          

          Επιπλέον, οι έρευνες έχουν συμπληρωματικούς στόχους: το PISA  επιδιώκει να 

προσδιορίσει τρόπους με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να μάθουν καλύτερα, οι 

καθηγητές να διδάξουν καλύτερα και τα σχολεία να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.  

Η Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων εστιάζει στο πως οι ενήλικες αναπτύσσουν τις 

δεξιότητές τους, πως τις χρησιμοποιούν, και τί πλεονεκτήματα αποκομίζουν από το να τις 

χρησιμοποιούν.  



            Για τον σκοπό αυτό, η Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων συλλέγει 

πληροφορίες σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούνται οι δεξιότητες στο σπίτι, στον χώρο 

εργασίας και στην κοινωνία, πως αυτές οι δεξιότητες εξελίσσονται, διατηρούνται και 

χάνονται κατά τη διάρκεια της ζωής καθώς και πώς οι δεξιότητες αυτές συνδέονται με τη 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στο εισόδημα, την υγεία, και στην κοινωνική και πολιτική 

συμμετοχή.  

Με τις πληροφορίες αυτές η Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει 

τους αρμόδιους να:  

 εξετάσουν τον αντίκτυπο των δεξιοτήτων ανάγνωσης, αριθμητικής και επίλυσης 

προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων.  

 εκτιμήσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές για την ανάπτυξη 

των απαιτούμενων από την αγορά εργασίας και από την κοινωνία γενικότερα 

δεξιοτήτων και 

 να εντοπίσουν τους πολιτικούς μοχλούς που μπορούν να μειώσουν τις ελλείψεις σε 

βασικές δεξιότητες 

Γραμματισμός[Αλφαβητισμός] 

Ως γραμματισμός ορίζεται η ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς, να αξιολογεί, να 

χρησιμοποιεί και να  ασχολείται με γραπτά κείμενα για να συμμετάσχει στην κοινωνία, να 

πετύχει τους στόχους του και να αναπτύξει τη γνώση και τις δυνατότητές του.  

Ο γραμματισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων από την αποκωδικοποίηση 

γραπτών λέξεων και προτάσεων μέχρι την κατανόηση, ερμηνεία και αξιολόγηση σύνθετων 

κειμένων. Δεν αφορά, ωστόσο, την παραγωγή κειμένου (γραφή). 

Παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με τις δεξιότητες ενηλίκων με χαμηλά επίπεδα επάρκειας 

στην ανάγνωση, στην κατανόηση κειμένου και την ευχερή απόδοσή του . 

Αριθμητισμός  

Αριθμητισμός καλείται η ικανότητα κατανόησης, χρήσης, ερμηνείας και επικοινωνίας 

μαθηματικών πληροφοριών και ιδεών προκειμένου να ασχοληθεί κανείς και να 

διεκπεραιώσει τις μαθηματικές απαιτήσεις ενός ευρέως  φάσματος καταστάσεων της 

ενήλικης ζωής.  

Για τον σκοπό αυτό, ο αριθμητισμός  αφορά τη διαχείριση μιας κατάστασης ή την επίλυση 

ενός προβλήματος σε πραγματικό περιβάλλον, ανταποκρινόμενος σε μαθηματικά πλαίσια και 

σχέδια που αναπαριστώνται με πολλαπλούς τρόπους.  

Επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλοντα τεχνολογίας[ Πληροφορικός 

γραμματισμός] 

Επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλοντα τεχνολογίας  ορίζεται η ικανότητα χρήσης ψηφιακής 

τεχνολογίας, εργαλείων επικοινωνίας και των δικτύων  για την απόκτηση και αξιολόγηση 

πληροφοριών, την επικοινωνία με άλλους και την διεκπεραίωση πρακτικών ασκήσεων.  



Η εκτίμηση εστιάζει στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων για προσωπικούς λόγους, 

σκοπούς εργασίας ή πολιτικούς σκοπούς, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων στόχων και 

σχεδίων, και  της πρόσβασης και χρήσης πληροφοριών μέσω υπολογιστών και δικτύων 

υπολογιστών.  

Τι αξιολογεί η Έρευνα PIAAC; 

Η έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC) εκτιμά την επάρκεια ενηλίκων 

ηλικίας 16 και άνω στον Αλφαβητισμό, τον Αριθμητισμό και τον Πληροφορικό 

Γραμματισμό. Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν «βασικές δεξιότητες επεξεργασίας 

πληροφοριών» που έχουν σχέση με τους ενήλικες σε πολλά κοινωνικά περιβάλλοντα και 

εργασιακές συνθήκες, και είναι απαραίτητες για πλήρη ένταξη και συμμετοχή στην αγορά 

εργασίας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση και στην κοινωνική και πολιτική ζωή.  

Περαιτέρω, η έρευνα συλλέγει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τις δραστηριότητες 

ανάγνωσης και αριθμητικής των ερωτώμενων, τη χρήση πληροφοριών και  τεχνολογιών 

επικοινωνίας στη δουλειά και την καθημερινή ζωή καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα γενικών 

δεξιοτήτων όπως η συνεργασία με άλλους και η διαχείριση του χρόνου που απαιτούνται στην 

εργασία των ατόμων. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν κατά πόσον οι 

δεξιότητες και πιστοποιήσεις τους ταιριάζουν στις απαιτήσεις της εργασίας τους,  και κατά 

πόσον αυτοί έχουν αυτονομία πάνω σε σημαντικές πτυχές της εργασίας τους.  

Πηγές  

http://www.eoppep.gr/index.php/el/european-international/piaac  
 

 http://www.oecd.org/site/piaac/SkillsOutlook_2013_ebook.pdf 
  

http://skills.oecd.org  
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