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Andreas Schleicher zastává pozici vedoucího Sekce indikátorů a analýz Direktoriátu OECD pro vzdělávání.

jsou každoročně zveřejněny v publikaci Education at
a Glance.
Před začátkem svého působení na současné pozici
Andreas Schleicher pracoval jako zástupce vedoucího
Sekce indikátorů a statistiky Direktoriátu OECD pro
vzdělávání, zaměstnanost, práci a sociální záležitosti
(1997–2002), projektového manažera Střediska OECD
pro výzkum a inovace (CERI) (1994–1996), ředitele
analytického úseku Mezinárodní asociace výsledků
ve vzdělávání (IEA) v rámci nizozemského Institutu
výzkumu ve vzdělávání (1993–1994) a mezinárodního
koordinátora Studie IEA na Univerzitě v Hamburku se
zaměřením na čtenářskou gramotnost (1989–1992).

Posláním Direktoriátu je napomáhat členským
zemím OECD v dosahování vysokého standardu
celoživotního vzdělávání se zaměřením na oblasti
osobního rozvoje, udržitelného ekonomického rozvoje
a společenské soudržnosti. Úloha Sekce indikátorů
a analýz spočívá v provedení měřitelného zhodnocení
výsledků, kterých vzdělávací systémy členských zemí
při plnění stanovených cílů v uvedených oblastech
celoživotního vzdělávání dosahují. Toto zhodnocení
zahrnuje přezkoumání kvality učebních výstupů,
nástrojů vzdělávací politiky a s nimi souvisejících
faktorů, charakteristiky a podmínek rozvoje národních
vzdělávacích systémů, resp. individuálních a sociálních přínosů vzdělávání ve srovnání s investovanými
zdroji.

Po středoškolských studiích se zaměřením na fyziku Andreas Schleicher v roce 1992 dosáhl titulu MSc.
(Master of Science) na katedře matematiky Deakinovy
univerzity v Austrálii. V roce 2003 Andreas Schleicher
obdržel cenu Theodora Heusse, pojmenovanou po
prvním prezidentovi Německé spolkové republiky, za
příkladnou angažovanost v záležitostech demokracie
v návaznosti na veřejnou diskusi k projektu PISA 2000.
Rok předtím mu byla španělskou Národní asociací
soukromých škol udělena cena Výchovy a svobody
v oblasti vzdělávání a v roce 1993 za svou diplomovou
práci obdržel cenu Bruce Choppina.

Klíčovými aktivitami Sekce indikátorů a analýz
jsou Program mezinárodního studentského hodnocení (PISA), v jehož rámci je každé tři roky prováděno
srovnání a hodnocení vědomostí a schopností studentů
členských zemí OECD ve třech klíčových oblastech;
dále pak zpráva Programu vzdělávacích indikátorů
(INES) se zaměřením na rozvoj a analýzu mezinárodně
srovnatelných indikátorů silných a slabých stránek
národních vzdělávacích systémů, jehož výsledky

Andreas Schleicher se narodil v roce 1964 v Hamburku, je ženatý a má tři děti.
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