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TALIS 2018

▶ Slovenija: sodelovalo je 136 osnovnih šol in 122 srednjih šol
▶ Na vsaki šoli: naključno izbranih po 20 učiteljev ali vsi, če jih je bilo do 30
▶ Odziv:  učitelji - 2094 v OŠ in 2200 v SŠ; ravnatelji - 119 v OŠ in 103 v SŠ

Področja raziskovanja 

A. Učenje in poučevanje

B. Značilnosti sodobnih učnih okolij

C. Začetno izobraževanje in 
usposabljanje ter uvajanje v poklic

D. Priložnosti za nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje

Sodelovali                              

• 48 držav in šol. sistemov;               
31 držav OECD, 23 držav EU; 

• Poročali učitelji in ravnatelji:
• Tretje triletje osnovne šole
• Srednje šole

• Trendi: 2008-2018   
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Skupne ugotovitve
Slovenija

ima nekatere 
prednosti v 
primerjavi s 

povprečjem držav 
OECD 

ima pred seboj 
nekaj novih izzivov
zaradi zaostajanja 

za OECD

skupaj z drugimi državami OECD 
potrebuje razvoj nekaterih področij, 

ki potrebujejo pozornost  v 
današnjem svetu

Objave rezultatov TALIS:
Mednarodno poročilo in tabele; Povzetki rezultatov (avtor OECD); Podatki

http://www.oecd.org/education/talis/

Nacionalno poročilo in tabele; Prevod povzetkov rezultatov; Predstavitve
https://www.pei.si/vstopna-stran/mednarodne-raziskave/talis/talis-2019/

http://talispei.splet.arnes.si

http://www.oecd.org/education/talis/
https://www.pei.si/vstopna-stran/mednarodne-raziskave/talis/talis-2019/
http://talispei.splet.arnes.si/
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A. Slovenski učitelji v TALIS
Povprečna starost    Delovna doba

Slovenija, osnovna šola: 46 let 20 let 

Povprečje OECD: 44 let 17 let

Slovenija, srednja šola: 48 let 20 let

Nujen je razvoj 

strategij 

privabljanja 

novih učiteljev. 
Pomembno, kdo 

vstopa v poklic in 

v njem ostane.

1/4 mlajšim 

učiteljem v OŠ 

poučevanje ni 

prva izbira poklica 

Več kot 1/4 učiteljev, 

bi raje izbrala drug 

poklic 

1/4 do 1/5 učiteljev 

poroča o slabših 

medsebojnih 

odnosih:

ne morejo se zanesti 

drug na drugega.

Prednost Slovenije:

učijo izkušeni 

učitelji.

Izziv: populacija 

učiteljev je zrela, v 

15 letih bo 

potrebno 

nadomestiti 1/3 

vseh učiteljev 

(kot drugje v 

Evropi).

Nadaljnje izobraževanje

Udeležujejo se ga     

• vsi ravnatelji in

• 98 % učiteljev

Manj kot 1/5 

učiteljev ima do 5 

let delovnih 

izkušenj

Med vsemi 

OECD državami 

so najdlje 

zaposleni na 

isti šoli (17 let)
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A. Prednost: jasna razlaga

Po jasnosti 
razlage slovenski 
učitelji dosegajo 
ali presegajo 
povprečje 
učiteljev v 
državah OECD. 
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Učitelj razloži, kaj pričakuje, da
se bodo učenke in učenci naučili.

Učitelj razloži, kako je nova
snov povezana s staro.

Na začetku učne ure učitelj
postavi učne cilje.

Učitelj predstavi problem iz
vsakdanjega življenja ali dela, da

pokaže, zakaj je novo znanje uporabno.

Učitelj predstavi povzetek
nedavno naučenih vsebin.

Odstotek učiteljev, ki so navedli, da strategije 
uporabljajo pogosto ali vedno.

Povprečje OECD-31
Slovenija OŠ
Slovenija SŠ
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A. Izziv: spodbujanje višjih miselnih 
procesov in projektno delo

68

58

50

45

34

69

58

28

28

29

67

58

24

24

33

Učitelj da vadit podobne
naloge, dokler ni prepričan,

da je vsak učenec razumel snov.

Učitelj da naloge, ki zahtevajo, da
učenci kritično razmišljajo.

Učitelj razporedi učence v majhne
skupine, da pridejo do skupne

rešitve problema ali nalog.

Učitelj naroči učencem, naj sami
izberejo postopke za

reševanje kompleksnih nalog.

Učitelj predstavi naloge,
za katere ni očitnih rešitev.

Sp
od

bu
ja

nj
e 

vi
šji

h 
m
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el

ni
h 

pr
oc

es
ov

Odstotek učiteljev, ki so navedli, da strategije
uporabljajo pogosto ali vedno.

Povprečje OECD-31

Slovenija OŠ

Slovenija SŠ

53

29
37

12

43

14

Učitelj pričakuje,
da učenke in učenci

uporabijo
IKT za projekte

ali delo
v razredu.

Učitelj da učenkam
in učencem

projektne naloge, ki
zahtevajo

vsaj en teden za
dokončanje.

Projektne dejavnosti

V Sloveniji je manj 
spodbujanja višjih 
miselnih procesov 
kot je povprečje v 
državah OECD.
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A. Preverjanje in ocenjevanje znanja

79 77

58

41

86 88

25

49

73

88

21
29

Učence opazuje
med delom in jim

da takojšnje
povratne

informacije.

Uporabi svoje
lastne

preizkuse
znanja.

Poleg ocene
sestavi pisno

povratno
informacijo

o učenčevem delu.

Učence vzpodbudi,
da sami ocenijo
svoj napredek.

Odstotek učiteljev, ki naslednje metode za preverjanje in 
ocenjevanje znanja uporabijo pogosto ali vedno

Povprečje OECD-31 Slovenija OŠ Slovenija SŠ

Prednost: 
Visoka strokovna 
avtonomija: 
velik delež učiteljev 
uporablja lastne 
preizkuse znanja.

Izziv: 
Redka pisna povratna 
informacija poleg 
ocene o 
učenčevem delu:
daje jo le vsak 4. ali 
5. učitelj.
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39

21

7
4 4 3

40

20

9

4 4 4

39

19

8

4
5

3

Vse zadolžitve,
povezane z
delom v šoli

Poučevanje Individualno
načrtovanje
in priprava

učnih ur

Svetovanje
učencem in

komunikacija
s starši in
skrbniki

Preverjanje,
ocenjevanje in
popravljanje

nalog učencev

Administrativna
dela

60 minutne ure

Povprečje OECD
Slovenija OŠ
Slovenija SŠ

A. Delovni čas učiteljev, v urah na teden
za popravljanje 

nalog, 3.5 za 
svetovanje 
učencem in 
komunikacij
o s starši, 

4.0

za 
izvenšolske 
dejavnostih 

(šport in 
kultura), 

4.9za profesionalni razvoj, timsko 
delo z učitelji, 5.0

za 
administrativna 

dela, 4.7

za 
načrtovanje 

učnih ur, 
8.7

Delo poleg 
poučevanja 

v OŠ

Prednost: delovne ure so podobne 
kot je povprečje v državah OECD.

Izziv: malo manj ur za poučevanje in 
več časa za pripravo na ure pouka.
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A. Veliko znanja in manj uporabe IKT 

IKT vključena v začetno 
izobraževanje

56
67 66

0
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Povprečje
OECD

Slovenija
OŠ

Slovenija
SŠ

43
53

44

0

25

50

Povprečje
OECD

Slovenija
OŠ

Slovenija
SŠ

18
8 12
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Povprečje
OECD

Slovenija
OŠ

Slovenija
SŠ

53

37
43

0

25

50

Povprečje
OECD

Slovenija
OŠ

Slovenija
SŠ

Nižje pričakovanja učiteljev do 
uporabe IKT za projekte ali pouk. 

67

55 58

0

25

50

Povprečje
OECD

Slovenija
OŠ

Slovenija
SŠ

Učitelji se čutijo manj uspešne pri 
podpori učencev za delo z IKT.

Učitelji se čutijo dobro 
pripravljene na IKT pri pouku.

Potrebe po znanjih  
IKT so nizke

+

-
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B. Značilnosti sodobnih učnih okolij -
raznolikost razredov

31 30

21 20
17

27

8

13

4 4

26

9

20

10
6

več kot
10 % učencev
s posebnimi
potrebami

najmanj
1 % učencev,
ki so begunci

več kot
10 % učencev

z drugim
maternim

jezikom, kot je
jezik pouka

več kot
30 % učencev

iz socio-
ekonomsko

deprivilegiranih
domov

več kot
10 % učencev
je imigrantov

ali imajo
imigrantsko

ozadje

Deleži (%) učiteljev na šolah z raznoliko strukturo učencev
po presoji ravnateljev

Povprečje OECD-30 Slovenija OŠ Slovenija SŠ

Prednosti Slovenije:

• Mnogo manj 
učiteljev kot v 
povprečju v 
državah OECD 
poučuje v razredih 
z raznoliko 
strukturo učencev. 

• Ravnatelji (več kot 
90 % ) poročajo, da 
na šolah izvajajo 
številne različne 
dejavnosti v 
podporo 
raznolikosti. 
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B. Značilnosti sodobnih učnih okolij -
varnost na šoli

14.3

3.4

3.1

2.7

2.5

2.0

1.0

13.7

1.4

1.7

1.8

0.7

1.1

0

5.8

0

0

1.0

0

0

2.9

Zastraševanje ali zmerjanje
ali druge oblike besednih žalitev

Učenec ali starši poročajo o
neželenem elektronskem stiku

med vrstniki (SMS, e-pošta ali splet)

Zastraševanje ali zmerjanje
učiteljev ali drugih zaposlenih

Vandalizem in tatvine

Učenec ali starši/skrbniki poročajo,
da je nekdo objavil žaljive

informacije o učencu na internetu

Telesne poškodbe, ki nastanejo
zaradi nasilja med vrstniki

Uporaba ali posedovanje
prepovedanih drog in/ali alkohola

Deleži ravnateljev, ki so poročali, 
da se navedeno dogaja tedensko

Povprečje OECD-30
Slovenija OŠ
Slovenija SŠ

31.6

2.7

5.2

7.3

3.9

6.1

1.4

5.4
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Deleži ravnateljev, ki so poročali, 
da se navedeno dogaja mesečno

Med dogodki, ki se 

zgodijo vsaj enkrat na 

mesec, prevladujejo: 

Zastraševanje in 

besedno žaljenje v 

OŠ (45,3 %) 

in 

uporaba ali posedovanje 

drog in alkohola v SŠ 

(12,4 %).
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B. Učiteljske prioritete porabe finančnih virov

Izziv

Prednost

56

52

50 50

24

24
20

59

46

54 55

23

26
22

Kakovostno 
nadaljnje 

izobraževanje in 
usposabljanje

Zmanjšanje 
velikosti 

razredov tako, 
da bi zaposlili 

več oseb  

Zmanjšanje 
administrativnega 
bremena učiteljev 

z dodatno 
zaposlenimi

Izboljšanje 
plač učiteljev

Podpora 
učencem 

s posebnimi 
potrebami

Podpora 
učencem 

s socialno šibkim 
ali migrantskim 

ozadjem

Investicije 
v IKT  

POMEMBNO VEČ KOT POLOVICI UČITELJEV POMEMBNO ČETRTINI UČITELJEV ALI MANJ

% učiteljev, ki se jim naslednje zdi pomembna prioriteta porabe finančnih virov Povprečje OECD-31
Slovenija OŠ

Slovenija SŠ
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C. Pripravljenost na poučevanje

80
71

53 53
44 43

26

93 91

36
44 46

53

12

86
76

36 36 36
44

12

Vsebina
predmetov, ki jih

poučuje

Pedagogika
predmetov,

ki jih poučuje

Vedenje učencev
in vodenje
razreda

Spremljanje
razvoja in učenja

učencev

Poučevanje
razredov z
učenci z
različnimi

sposobnostmi

Uporaba IKT pri
poučevanju

Poučevanje v
večkulturnem

in večjezičnem
okolju

% učiteljev, ki so dobro pripravljeni na poučevanje

Povprečje OECD-31
Slovenija OŠ
Slovenija SŠ

Dobro so pripravljeni 
na vsebino in 
pedagogiko

Slabše so pripravljeni 
na vodenje razreda 

in spremljanje 
razvoja učencev

Dobro so 
pripravljeni na 
uporabo IKT

Slabše so 
pripravljeni na 
poučevanje v 

raznolikem okolju
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D. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje

33
40

36

15

47
43

33

9

48

30
26

11

Druge
vrste

izobraževanja

Sodelovanje
v učiteljski

mreži
za strokovni

razvoj

Spletna
predavanja,

seminarji

Formalni
izobraževalni

program

Povprečje učiteljev OECD
Slovenija, učitelji OŠ
Slovenija, učitelji SŠ

Prednost: Slovenski učitelji kažejo visoko udeležbo v 
dejavnostih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanje.

Več kot polovica Manj kot polovica

Izziv:
Skromno 
izobraževanje 
preko spleta.

76
72

49
44

93 92

61 59

91 91

53

41

Predavanja,
seminarji

Branje
strokovne
literature

Izob.
konference

o raziskavah
in problemih

izobraževanja

Opazovanje
od kolegov

ali svetovanje
kot del

formalnih
zahtev

% udeležba učiteljev
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Uporaba študije - načrti za naprej
Poročanje o nadaljnjih rezultatih
▶ Marec 2020: Drugi del poročila o pogojih dela, počutju na 

delovnem mestu in izzivih poklica učitelja
▶ September 2019: Poročanje o nacionalni spremljevalni študiji: 

Nasilje nad učitelji in ravnatelji (MIZŠ, SVIZ, PI)

Raziskovalno delo: 

I. Nacionalne analize razlik 
med učitelji različnih 
predmetnih področij

II. Primerjalne analize 
povezanosti dejavnikov 
poučevanja med seboj

Uporaba izsledkov: 

A. Zavod RS za šolstvo,                          
Šola za ravnatelje, SVIZ

B. MIZŠ, priprava novih strategij razvoja 
izobraževanja, kariernega razvoja

C. Razvoj nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanje za učitelje in ravnatelje


