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Výzkum - srovnání - standardy
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 Pomáhá vládám při tvorbě progresivních politik v ekonomické,
sociální i environmentální oblasti
 Provádí mezinárodně srovnatelné průzkumy a srovnání na
jejichž základě je formou doporučení tzv. nejlepší praxe
spolutvůrcem standardů
 V oblasti vzdělávací politiky spolupracuje se 34 členskými a cca
40 dalšími nečlenskými zeměmi
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OECD a vzdělávání – 8 hlavních témat
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Organizační struktura OECD-EDU
DIREKTORÁT PRO
VZDĚLÁVÁNÍ A DOVEDNOSTI
(OECD-EDU)
Barbara Ischinger
Andreas Schleicher
14 osob
EDU celkem 139 osob

Directorate Support Unit
(EDU/DSU)

Early Childhood and Schools
(EDU/ECS)

Innovation and Measuring
Progress (EDU/IMEP)

Michael Davidson

Dirk Van Damme

37 osob

38 osob

PISA, TALIS, tématické analýzy

INES, inovace, výzkum

Charlotta Gustafsson
6 osob
administrativní podpora

Policy Advice and
Implementation (EDU/PAI)

Skills Beyond School
(EDU/SBS)

Richard Yelland

Deborah Roseveare

16 osob

28 osob

studie zemí, politická
doporučení, GPS

vysoké školství, dovednosti
dospělých, VET, Skills Strategy
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OECD a vzdělávání – stěžejní aktivity
• (1) Předškolní, základní a sekundární vzdělávání
 PISA, ECEC, TALIS

• (2) Vyšší vzdělávání a vzdělávání dospělých
 PIAAC, Skills Strategy, AHELO, IMHE

• (3) Publikace, přehledy, výzkum, ekonomika
 Education at a Glance, CERI, INES
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Předškolní, základní a sekundární stupeň
• Early Childhood Education and Care (ECEC)
 Analýza nástrojů a metod péče o předškolní děti
 Návrhy kvalitních výukových programů, případové studie
 Rozvíjení kvalifikace učitelů a vychovatelů

• Programme for International Student Assessment (PISA)
 Mezinárodní hodnocení kompetencí patnáctiletých studentů (zejm.
čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost)
 Výsledky současného 3-letého průzkumu „PISA 2012“ budou
zveřejněny dne 3.12.2013

• Teaching and Learning International Survey (TALIS)
 Průzkumy, analýzy a srovnávací studie v oblasti kvality výuky
 Profesionální rozvoj učitelů, výukové metody, školní klima
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Vyšší vzdělávání, kompetence dospělých
• Programme for International Assessment of Adult Competencies
(PIAAC)
 Analýza kompetencí dospělých v návaznosti na požadavky trhu práce

• OECD Skills Strategy
 Horizontální program k harmonizaci nabídky a poptávky dovedností na
národní a regionální úrovni, účast ČR na projektu Local Job Creation (LEED)
 Příspěvek OECD k eliminaci nezaměstnanosti a udržení sociálního smíru

• Programme on Institutional Management in Higher Education
(IMHE)
 Monitoring a analýza vyššího vzdělání a napojení na vědu a výzkum

• Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO)
 Hodnocení efektivnosti vyššího vzdělávání („PISA pro VŠ“), bez účasti ČR
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Publikace, přehledy, výzkum
• Education at a Glance
 „Vlajková“ publikace OECD pro vzdělání
 Pravidelné mezinárodní komparativní
přehledy stavu a výkonnosti vzdělávacích systémů
 Každoročně doplněno hlubší analýzou konkrétního aktuálního tématu

• Centre for Educational Research and Innovation (CERI)
 Výzkum a inovace v oblasti vzdělávání, hloubkové empirické analýzy
 Rozvoj vzdělávacích metod, nástroje k podpoře celoživotního
vzdělávání, rozvoj inovačního potenciálu studentů, indikátory (INES)

• Centre for Effective Learning Environments (CELE)
 Design, výstavba, vybavení a provoz zařízení určených k výuce a
vzdělávání, bez účasti ČR
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OECD a ČR v oblasti vzdělávání
• Účast expertů OECD na konferencích v ČR
 V roce 2013 - Paulo Santiago, Andreas Schleicher, Miho Taguma

• Doporučení OECD k reformě vzdělávací soustavy
 Ve formě zvláštních zpráv či jako součást Hospodářského přehledu ČR
 Hlavní doporučení OECD pro ČR:






Eliminovat vysokou selektivnost vzdělávacího systému
Posílit a zkvalitnit monitoring a hodnocení studijních výsledků
Zlepšit systém odborného a učňovského školství
Posílit a zefektivnit kariérní řád a odměňování učitelů
Zajistit finanční udržitelnost systému vyššího vzdělávání

• Aktivní účast resortů (MŠMT, ČŠI, MF, ČNB) na horizontálních
programech i dílčích projektech; stáže expertů ČR v OECD
 PISA, PIAAC, CERI, INFE
 Aktuálně stáž experta MŠMT p. Adama Krčála v EDU/SBS
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Vybrané publikace OECD pro ČR
• Výhled vzdělávací politiky: Česká republika
(Education Policy Outlook: Czech Republic)
– Publikace se věnuje rovnosti a kvalitě vzdělání v ČR,
systému řízení a finacování, studijním výsledkům
v mezinárodním srovnání, autonomii rozhodování škol

• Education at a Glance – Country Note: Czech Republic
– Pozornost věnována stárnutí a slabé motivaci i ohodnocení
pedagogického sboru, rostoucím výdajům na terciární vzdělávání
i genderovým rozdílům ve studiu zejm. na vysokých školách
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• Další výstupy z hodnocení vzdělávacího systému ČR
 OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education
 Quality Matters in Early Childhood Education and Care
 Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students
and Schools
 (k této problematice proběhne mezinárodní konference za účasti experta OECD – paní Beatriz
Pont – dne 6.12.2013 na MZV; organizuje paní Michaela Šojdrová z ČŠI)
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Mezigenerační posun v úrovni vzdělanosti
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Význam vzdělání pro zaměstnanost
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Význam vzdělání pro život
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OECD Skills Strategy
• Horizontální program OECD, který hledá odpovědi na
následující otázky:
 Které dovednosti jsou potřebné v dnešní globalizované ekonomice?
 Odpovídá nabídka vhodně kvalifikovaných pracovníků potřebám a
poptávce na trhu práce?
 Jak se mohou studenti, dělníci a zaměstnanci připravit na budoucí vývoj?

• Zdroje dat:
 V oblasti vzdělávání - PISA, PIAAC
 V oblasti práce a mezd, regionálního rozvoje - další direktoráty OECD

• Výstupy, doporučení:
 Optimalizace nabídky a poptávky na základě příkladů nejlepší praxe
(peer-learning approach)
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Jak může země
maximalizovat
využití (svých)
dovedností?

ROZVÍJENÍM RELEVANTNÍCH
DOVEDNOSTÍ



Povzbuzovat
občany k
dalšímu
vzdělávání



Povzbuzovat
občany k nabídce
svých dovedností
na trhu práce



Posilovat
mezinárodní
mobilitu
kvalifikovaných
osob



Udržovat
kvalifikované
osoby na
pracovním trhu



Propagovat
přeshraniční
politiky v oblasti
dovedností

EFEKTIVNÍM VYUŽITÍM
DOVEDNOSTÍ

AKTIVOVÁNÍM
DOVEDNOSTNÍ NABÍDKY



Vytvářet lepší
soulad mezi
kvalifikačními
dovednostmi
zaměstnanců a
jejich
pracovním
zařazením



Zvyšovat
poptávku po
dovednostech s
vysokou
kvalifikací
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OECD Skills Strategy
Posílením systému dovedností

Budování těch správných dovedností může
napomoci zemím zlepšit jejich
ekonomickou prosperitu a sociální
soudržnost

Návrhem a
implementací
národní
strategie
dovedností na
základě dat a
faktů

Ekonomická prosperita

Sociální soudržnost

Financováním
dovedností
prostřednictvím
veřejných i soukromých
zdrojů a vytvoření
efektivních pobídek pro
zaměstnavatele i
jednotlivce

Poskytováním
vhodných
informací
veřejnosti,
podnikům i
politikům

Jakým
způsobem?
Zapojením se do
společenských
aktivit v oblasti
zdraví, občanské a
sociální
angažovanosti

Podporováním
produktivity
práce a
ekonomického
růstu

Podporou vysoké
míry
zaměstnanosti a
kvalitních
pracovních míst

Rozvíjení
odpovídajících
dovedností

Aktivování
dovednostní
nabídky

Posilování
systému
dovedností

Jak toho
dosáhnout?

Přispívá k ekonomické
prosperitě

Přispívá k sociální
soudržnosti

Zajištění efektivního
využití dovedností
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OECD Skills Strategy
• Zdroje informací a ilustrativní příklady k využití:
 Webová stránka OECD ke Skills Strategy
 http://skills.oecd.org/

 Prezentace Andrease Schleichera ke Skills Strategy
 http://prezi.com/5vqk_-pdpvh4/oecd-skills-strategy/

 Představení ke Skills Strategy
 http://www.slideshare.net/OECDEDU/the-oecd-skills-strategy-better-skills-betterjobs-better-lives-joanne-caddy-and-deborah-roseveare

 YouTube video ke Skills Strategy
 http://www.youtube.com/watch?v=8ioYJmGpZVQ
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A nyní již k výsledkům a hlavním zjištěním
výzkumu kompetencí dospělých

PIAAC

Děkuji Vám za pozornost !
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