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U dotazovaných respondentů byly formou úloh zjišťovány
numerické a čtenářské dovednosti a dovednost pracovat
v prostředí informačních technologií. Výsledky výzkumu
budou zveřejněny v roce 2013 a budou využity k rozvoji
počátečního a dalšího vzdělávání.
Začátkem září, tj. rok po zahájení výzkumu, bude veřejnosti zpřístupněn elektronický soubor 365+1. Jedná se
o kolekci úloh na procvičování funkční gramotnosti pro
každý den určený věkové kategorii 11–99 let. Je možné ho
využít pro zpestření vyučování, jako každodenní rozcvičku
podporující rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.
Úlohy jsou určeny pro všechny typy škol a vzdělávacích
zařízení, ale stejně tak je mohou využít i jednotlivci se zájmem o procvičování kognitivních schopností. To, co výzkum PIAAC zkoumá, si budou moci zájemci procvičovat
po celý rok.

Mateřídouška
Letos jste se rozhodli zasadit si mateřídoušku pro její
léčivé účinky a nenáročnost pěstování. V květinářství
jste proto zakoupili pytlíček se semínky. Na jeho zadní
straně je etiketa s následujícími informacemi:
Mateřídouška obecná (Thymus serpyllum)
Drobná, silně aromatická vytrvalá rostlina. Sušíme vrchní nedřevnatou část kvetoucí natě, která obsahuje velké
množství silic se silným dezinfekčním a uklidňujícím účinkem. Používá se proti kašli, při problémech trávicího traktu, ke kloktání i obkladům. Vyžaduje propustnou půdu
a plně oslunění. Po odkvětu sestříhněte.
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Zkuste na základě uvedených informací rozhodnout,
1) který měsíc nebo měsíce jsou nejvhodnější pro usušení kvetoucí natě.
2) jak lze mateřídoušku obecnou využít k léčebným
účelům.
Správnou odpověď naleznete níže.
Více informací:
www.piaac.cz, 24. 6. 2012.
www.facebook.com/piaac.cz, 24. 6. 2012.
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Úlohy sestavil realizační tým PIAAC, který jejich část využíval již v rámci propagace výzkumu v ČR. Soubor 365+1
bude možné od září 2012 zdarma stáhnout z webových stránek PIAAC: www.piaac.cz.

Ukázka jedné z úloh zaměřené na čtenářskou gramotnost:

Správná odpověď k úloze PIAAC:
1. Červenec, srpen, září a říjen, neboť podle tabulky v těchto
měsících mateřídouška kvete, na sušení je nejvhodnější právě kvetoucí nať.
2. Mateřídoušku lze použít proti kašli, při problémech trávicího
traktu, ke kloktání i obkladům.

V dubnu tohoto roku byl úspěšně ukončen sběr
dat k Mezinárodnímu výzkumu dospělých PIAAC
(Programme for International Assessment of
Adult Competencies), který zkoumá předpoklady pro uplatnění v běžném životě a na pracovním
trhu u občanů ve věku 16–65 let. Výzkum koordinuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
a účastní se ho 24 vyspělých zemí. V České republice
výzkum probíhá pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován Domem
zahraničních služeb.
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