Kaj je TALIS?

Sodelujoči

Mednarodna raziskava o poučevanju in učenju
(TALIS) je projekt Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD). V svoji četrti
ponovitvi je največja in najbolj poglobljena
mednarodna raziskava o učiteljih in njihovih
delovnih razmerah. Mednarodne primerjave iz
TALIS bodo sodelujočim državam omogočile, da
prepoznajo skupne in svoje izzive in se učijo o
izobraževalnih politikah od drugih sistemov.
Število sodelujočih se je v TALIS 2024 povečalo z le
24 udeležencev v prvi izvedbi leta 2008 na več kot
50 držav s 6 celin.

TALIS se osredotoča na raziskovanje poučevanja in
učenja populacije učencev na drugi izobraževalni
ravni (ISCED 2. raven). V večini izobraževalnih
sistemov so to 7., 8. in 9. leto šolanja ali razredi. Že
od leta 2013 se države lahko vključijo še v dodatne
module, namenjene učiteljem v osnovnih šolah
(ISCED 1. raven) in srednjih šolah (ISCED 3. raven).
Slovenija tokrat sodeluje v vseh treh ravneh.
Bogata zbirka javno dostopnih podatkov in
primerjav omogoča preučevanje trendov v in med
sodelujočimi izobraževalnimi sistemi skozi čas.

Ključne teme
TALIS zbira predvsem informacije s petih
raziskovalnih področij:
§ začetno izobraževanje učiteljev, izbor in
zaposlovanje,
§ profesionalni razvoj: kaj in koliko možnosti zanj
je na voljo, kako v njem sodelujejo učitelji in
katere ovire jim preprečujejo dostop in
udeležbo,
§ poučevanje: kako učitelji poučujejo v razredu in
o povratnih informacijah, ki jih prejemajo za
izboljšanje svojega dela,
§ kako politike in pristopi na šolski ravni
oblikujejo učno okolje in vplivajo na delo
učiteljev,
§ zadovoljstvo učiteljev in ravnateljev pri delu.

V vsaki državi je za sodelovanje v TALIS izbran
reprezentativen vzorec šol in na njih vzorec
učiteljev vseh predmetov, večinoma v obsegu 200
šol in po 20 učiteljev iz vsake od teh šol.

Vprašalniki in zaupnost
Vsi izbrani bodo naprošeni, da izpolnijo vprašalnik
o svojem delu in poklicu. Vprašalnike za učitelje in
ravnatelje je razvila mednarodna skupina
strokovnjakov v sodelovanju s sodelujočimi
državami. V večini držav bodo vprašalniki v spletni
obliki, čas izpolnjevanja pa je ocenjen na 45 minut.
Sodelovanje bo anonimno. Metode določanja
vzorca, posredovanja dostopa do vprašalnikov in
zbiranje odgovorov sledijo evropskim in
posamičnim nacionalnim zakonom o varovanju
osebnih podatkov. V TALIS ne bo razkrita
identiteta respondentov ali šole.

Sodelujoče države v TALIS 2024 ISCED 2
(stanje junij 2022)
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Češka

Maroko
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*Sodeluje v neposrednem dogovor z IEA brez sodelovanja OECD

Časovnica TALIS 2024
Pilotna študija: februar/marec 2022
Predraziskava: februar/marec 2023

TALIS 2024
The OECD Teaching and Learning
International Survey

Glavna raziskava:
Severna polobla: februar - april 2024
Južna polobla: junij - avgust 2024
Objava glavnih poročil: 2025 - 2026
Kontaktni podatki:
TALIS OECD Directorate for Education and Skills
Mr Ruochen Li
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16, France
E-mail: Ruochen.Li@oecd.org
E-mail: talis@oecd.org
TALIS International Study Centre
IEA Hamburg
Dr Steffen Knoll and Ms Anja Waschk
Überseering 27
22297 Hamburg, Germany
E-mail: talis@iea-hamburg.de
TALIS Slovenija
Pedagoški inštitut
Barbara Japelj Pavešić
Gerbičeva 62, Ljubljana
E-mail: barbara.japelj@pei.si

TALIS 2023/2024
Mednarodna raziskava
poučevanja in učenja

