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PIAAC – Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący umiejętności
życia codziennego osób dorosłych
Czym jest PIAAC?
PIAAC oznacza Programme for the International Assessment of Adult Competencies i jest projektem
badawczym prowadzonym przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), który
na poziomie międzynarodowym porównuje umiejętności życia codziennego osób dorosłych w
ponad 30 krajach.

Jakie są cele PIAAC?
W supermarkecie, u lekarza czy w pracy – w tych oraz innych miejscach codziennie wykonujesz
różne zadania i wykorzystujesz przy tym podstawowe umiejętności, nie zawsze zdając sobie z tego
sprawę. Celem PIAAC jest dostarczenie danych dotyczących tego typu podstawowych
umiejętności życia codziennego wśród osób dorosłych w Niemczech i porównanie ich w skali
międzynarodowej. Wyniki badań służą jako podstawa do podejmowania ważnych decyzji
politycznych, np. w celu poprawy ofert kształcenia i szans na rynku pracy w Niemczech.

Kto przeprowadza PIAAC w Niemczech?
PIAAC jest badaniem prowadzonym w interesie publicznym, które w Niemczech jest finansowane
przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) i zarządzanym przez GESIS –
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Badanie wśród osób wybranych do PIAAC
przeprowadzają profesjonalnie przeszkoleni ankieterzy z instytutu badawczego Kantar.

Kto bierze udział w badaniu?
W ramach PIAAC badane są osoby w wieku od 16 do 65 lat mieszkające w Niemczech.

Jak zostałeś(-aś) wybrany(-a) do PIAAC?
Do udziału w badaniu PIAAC wybrano kilka tysięcy spośród około 54 milionów mieszkających w
Niemczech osób w wieku od 16 do 65 lat – w tym także Ciebie! Wszystkie wybrane osoby zostały
wylosowane z rejestrów biur ewidencji ludności.

Czy mogę wziąć udział w badaniu, jeśli nie znam dobrze języka
niemieckiego?
Tak, wszystkie osoby wybrane do PIAAC mogą wziąć udział w badaniu!
W PIAAC wszystkie osoby mieszkające w Niemczech są traktowane w równy sposób, niezależnie
od ich pochodzenia i znajomości języka. Jeśli nie znasz dobrze języka niemieckiego, ktoś może
przetłumaczyć dla Ciebie poszczególne części ankiety. Może to być np. osoba z Twojego
gospodarstwa domowego lub koleżanka/kolega. Być może również Twój ankieter zdoła zapewnić
obecność innej odpowiedniej osoby.

Jak przebiega badanie?
Twój ankieter ustali z Tobą dogodny dla Ciebie termin przeprowadzenia ok. dwugodzinnej
ankiety. Podczas badania najpierw zostaną Ci zadane ogólne pytania na temat Twojej osoby, np.
dotyczące Twojego wykształcenia, zatrudnienia lub obecnej sytuacji życiowej. Następnie na
tablecie będziesz pracować nad zadaniami, które możesz spotkać w codziennym życiu. Przykłady
takich zadań: (1) przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania leku, aby sprawdzić, jak długo
można go przyjmować, (2) znaleźć najlepszą ofertę spośród szeregu ofert specjalnych lub (3)
wymienić produkt zamówiony online.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu PIAAC?
Udział w PIAAC jest oczywiście dobrowolny. Aby jednak wyniki dla Niemiec były miarodajne,
konieczne jest odzwierciedlenie różnorodności społeczeństwa. W badaniu powinno zatem
uczestniczyć możliwie wiele różnych osób. Dlatego także Twój udział jest ważny!
Poza tym ankieta jest ciekawa i przyjemna – tak powiedziało nam wielu jej uczestników. W ramach
podziękowania za poświęcony czas otrzymasz od nas 50 euro.

Jak wygląda kwestia ochrony danych osobowych?
Badanie PIAAC jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są traktowane ściśle poufnie.
Więcej informacji znajdziesz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych PIAAC, które jest
dostępne w różnych językach (www.gesis.org/info/piaac/datenschutz). Na pytania dotyczące
ochrony danych chętnie odpowie również Twój ankieter.

Jak troszczymy się o Twoje zdrowie?
Twoje zdrowie jest dla nas priorytetem, dlatego w trakcie badania PIAAC przestrzegane są
oczywiście wszystkie niezbędne środki ochrony przed koronawirusem.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej PIAAC dla uczestników
(www.gesis.org/info/piaac/gesundheit).

Masz pytania?
Na stronie internetowej dla uczestników PIAAC na portalu GESIS znajdziesz
szczegółowe informacje dotyczące badania (www.gesis.org/info/piaac).
Ponadto instytut badawczy Kantar uruchomił bezpłatną infolinię pod
numerem telefonu 0800/100 1425. Zespół ds. PIAAC w agencji Kantar jest do
Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

