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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELINDULT A „RÉSZVÉTEL AZ OECD FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KOMPETENCIAMÉRÉSE
PROGRAMJÁBAN (PIAAC)” CÍMŰ KIEMELT PROJEKT
A PIAAC az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során használt
készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való megszerzésének
vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. Eredményei alapján lehetővé válik az oktatásra,
a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák bizonyíték-alapú
tervezése.
Ezen stratégiai célok elérését támogatva, Magyarország csatlakozott a nemzetközi kutatások élvonalába
tartozó, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a felnőttek kompetenciái
mérésére kidolgozott programjához (Programme for the International Assessment of Adult Competencies PIAAC). Jelen projekt célja, hogy uniós forrással támogassa a hazai PIAAC felmérést, az arra épülő
kutatásokat, az eredmények hazai, illetve nemzetközi publikálását, valamint új, kompetencia alapú képzési
programok kifejlesztését.
A mérés módszertani megalapozását, csakúgy, mint a jól ismert PISA vizsgálatokét, az OECD biztosítja. A
hazai megvalósítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével, a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével
konzorciumi keretek között zajlik.
A felnőtt munkavállalók alapkompetenciáinak (szöveghasználati képesség, elemi olvasási készség,
hétköznapi matematikai készség, problémamegoldó készség infotechnológiai környezetben) alkalmazását
nagy létszámú felmérés vizsgálja. A felmérés a 16-65 éves felnőtt lakosságot reprezentáló, országonként
5000 fős statisztikai mintán történik, amelyet Magyarországon az álláskeresők 1000 fős mintája is kiegészít.
Az OECD elvárásainak megfelelően a 2016-os év során a felmérés előkészítése történik. A főmérést egy
1500 fős mintán elvégzett tereppróba előzi meg, amelyre 2016 májusától júliusáig kerül sor, míg a 6000 fős
főmérés 2017 tavaszától indul. Az első eredmények az OECD ütemterve alapján 2019-ben várhatóak.
A projekt a Széchenyi2020 GINOP-6.2.1-VEKOP/15 pályázat keretében, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg, várható befejezése 2020. december 31.
A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 798,82 millió forint, a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból pedig 301,18 millió forint támogatásban
részesül, összköltségvetése 1,1 milliárd forint.

