Шта је TALIS?
Ово је четврти циклус међународног
истраживања о настави и учењу (TALIS)
који се организује под окриљем Организације за економску сарадњу и
развој (OECD) и уједно представља највеће и најопсежније међународно
истраживање о наставницима и њиховим условима рада. Међународна поређења у оквиру TALIS-а ће омогућити
учесницима да идентификују заједничке изазове и да уче једни од других
али и из других приступа и образовних
политика.
Од само 24 учесника у првом циклусу
2008. године, број учесника у TALIS 2024
је порастао на 50 образовних система са
6 континената.
Ко учествује?
Почетни фокус истраживања
TALIS био је на подучавању и учењу и то
у вишим разредима основних школа
(ISCED ниво 2), што најчешће одговара
наставницима од V до VIII разреда у већини образовних система. У циклусима
2013. и 2018. године, учесници су имали
прилику да се придруже додатним мо-

дулима намењеним наставницима у
основним школама (ISCED ниво 1) и
наставницима у средњим школама
(ISCED ниво 3). Модул „Starting Strong
Survey“ придодат је 2018. године и
односи се на особље и руководиоце у
предшколском образовању и јаслицама. Ова богата база података нуди
јединствене могућности за испитивање
трендова унутар и међу образовним
системима, који учествују у циклусима
током времена.
Школе које учествују у TALIS-у узорковане су на нивоу репрезентативног
узорка у оквиру сваког ентитета који
учествује. Наставници узоркованих школа се такође бирају као репрезентативан
узорак на нивоу школе. За већину ентитета који учествују биће одабрано отприлике 200 школа и по 20 наставника у
свакој од тих школа.
Упитници и поверљивост
Међународна експертска група, у
партнерству са образовним системима
који учествују, развила је посебне и
одвојене упитнике за наставнике и директоре. Попуњавање сваког упитника

најчешће траје 45 минута и упитници се
попуњавају онлајн.
Сви одговори из упитника су потпуно
поверљиви и појединци или школе неће
бити идентификоване у било ком тренутку.
Кључне теме
Истраживање TALIS прикупља информације првенствено везане за 5 изазова
у образовној политици:
• Одабир, запошљавање и припрема

наставника,
• Професионални развој - шта је и у којој

мери доступно наставницима и откривање баријера које утичу или спречавају учешће наставника у овој области,
• Наставна пракса – шта наставници ра-

де у учионици и да ли имају и какву
повратну информацију на основу које
би унапредили свој рад,
• Како политике и праксе на нивоу

школе обликују окружење за учење и
утичу на рад наставника,
• Задовољство директора и настав-

ника послом.

TALIS 2024 ISCED 2 учесници
Албанија
Аустралија
Аустрија
Азербејџан
Бахреин
Белгија
(Фламанска
и Француска
заједница)
Бразил
Бугарска
Канада
(Алберта)
Чиле
Кина
(Шангај)
Колумбија
Костарика
Хрватска

Финска
Француска
Мађарска
Исланд
Израел
Италија
Јапан
Казахстан

Севeрна
Македонија
Норвешка
Пољска
Португал
Румунија
Саудијска
Арабија

Србија
Сингапур
Словачка
Кореја
Република
Косово*
Словенија
Јужноафричка
Летонија
Република
Литванија
Шпанија
Малта
Шведска
Мексико
Турска
Уједињени
Кипар*
Црна Гора
Арапски
Емирати
Република
Сједињене
Мароко
Чешка
америчке државе
Данска
Холандија
Узбекистан
Естонија
Нови Зеланд Вијетнам
*Учесници кроз директан споразум са IEA без
укључења OECD- а

TALIS 2024 временски оквир
• ТАЛИС Пилот: Фебруар/Март 2022
• Пробно ТАЛИС истраживање:

Фебруар/Март 2023
• Главно ТАЛИС истраживање:

▪

Северна хемисфера:
Фебруар - Април 2024

▪

Јужна хемисфера:
Јун - Август 2024
• Публиковање извештаја: 2025 - 2026

• TALIS Национални центар Србије
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