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Ravnateljima škola, učiteljima i nastavnicima 
odabranima za sudjelovanje u istraživanju TALIS 2018 
 
 
Pariz, 8. ožujka 2018. 

ECS/YB/2018.039  
 
 
Poštovani, 
 
odabrani ste za sudjelovanje u OECD-ovom Međunarodnome istraživanju o učenju i poučavanju, poznatijem pod nazivom 
TALIS, koje učiteljima, nastavnicima i ravnateljima škola iz cijeloga svijeta nudi priliku da podijele svoja iskustva. 
 
Sve informacije koje učitelji, nastavnici i ravnatelji škola iznesu u našim upitnicima prikupljaju se anonimno i čuvaju se u 
tajnosti. Prikupljene informacije analizirat će naši stručnjaci, a rezultate ćemo podijeliti sa zemljama sudionicama, 
ministarstvima obrazovanja, donositeljima obrazovnih politika, znanstvenom zajednicom i širom javnosti. Rezultati će 
omogućiti dionicima u obrazovanju da promisle o postojećoj praksi i ustanove gdje leži snaga i potencijal za unapređenje 
postojećih politika.  
 
Rezultati istraživanja TALIS bit će korišteni u raspravama pri donošenju obrazovnih politika na najvišim razinama. Sve što 
učitelji, nastavnici i ravnatelji škola iznesu u istraživanju bit će predstavljeno na godišnjem Međunarodnom samitu o učiteljskoj 
profesiji na kojemu se sastaju ministri obrazovanja, učitelji i predstavnici sindikata učitelja iz cijeloga svijeta kako bi promišljali 
o najboljim načinima za unapređenje kvalitete učenja i poučavanja. Dakle, TALIS vam nudi priliku da pružite povratne 
informacije donositeljima obrazovnih politika i na taj način pridonesete osmišljavanju politika koje će biti bolje usklađene s 
vašim potrebama i očekivanjima. 
 
Odgovor učitelja, nastavnika i ravnatelja škola u prethodnim ciklusima TALIS istraživanja odjeknuo je u cijelome svijetu. Stoga 
vas pozivamo na sudjelovanje 2018. godine. Vaši odgovori – vaša perspektiva – omogućit će analiziranje trendova u poučavanju 
u zemljama koje sudjeluju u TALIS-u. 
 
Što će nam sve istraživanje TALIS 2018 otkriti, ovisi o vašem sudjelovanju: za dobivanje preciznih i pouzdanih rezultata 
potreban je najveći mogući odaziv. Računamo na vas!  
 
Unaprijed hvala uz lijep pozdrav. 
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