Od danas si dio tima koji će predstavljati
Hrvatsku u najvećem obrazovnom
istraživanju na svijetu pod imenom
PISA! U njemu sudjeluje više od pola
milijuna tvojih vršnjaka iz 85 zemalja.

Želimo saznati mogu li učenici u
Hrvatskoj i u svijetu primijeniti u
stvarnim životnim situacijama ono
što nauče u školi, mogu li promišljati i
rješavati probleme, donositi samostalne
zaključke i biti kreativni u svojim
odgovorima. Posebno nas zanima što
učenici misle o svojoj školi i svome
školovanju.

Kada smo odabirali učenike za
istraživanje, prvo smo odabrali 182
škole iz cijele Hrvatske, među kojima
je i tvoja škola. Nakon toga je posebni
software u svakoj školi odabrao 42
učenika, među kojima si i ti. Na taj
smo način odabrali tebe i tvojih 7500
vršnjaka koji će predstavljati Hrvatsku.

Istraživanje je dobrovoljno, no jako je
važno da sudjeluješ jer ćemo samo tako
moći prikupiti dovoljno podataka da
bismo se mogli usporediti s učenicima iz
drugih zemalja. Podatci koje prikupimo
istraživanjem pomoći će nam da
učinimo hrvatske škole boljima za tebe i
sve ostale učenike u Hrvatskoj.

Ne moraš se posebno pripremati za
istraživanje. Samo zamoli svoje roditelje
ili skrbnike da potpišu suglasnost za
sudjelovanje u istraživanju i dođi na
testiranje u svoju školu u dogovoreno
vrijeme. Više informacija o tome dobit
ćeš u svojoj školi. Tijekom testiranja
rješavat ćeš zanimljive interaktivne
zadatke na laptopu i odgovarati na
pitanja o sebi i svojoj školi. Želiš li vidjeti
kako izgledaju zadatci? Pokušaj ih
riješiti na sljedećoj poveznici!

https://pisa.ncvvo.hr/
primjeri-pisa-zadataka/

Nakon testiranja dobit ćeš zahvalnicu za
sudjelovanje i upitnik koji trebaš odnijeti
svojim roditeljima ili skrbnicima. Kad
ga ispune, vrati ga u školu. Rezultati
istraživanja bit će predstavljeni u
medijima u prosincu 2023. godine.

Ne brini! Istraživanje je anonimno.
Nakon što provedemo istraživanje
u svim školama, sve ćemo rezultate
učenika objediniti i prikazati samo
ukupni rezultat Hrvatske. Tvoj rezultat
na testu i tvoje odgovore neće saznati
nitko u školi. Iako se test ne ocjenjuje
i rezultati se ne prikazuju pojedinačno
za svakog učenika, vrlo je važno da svi
učenici u Hrvatskoj zajedno ostvare što
bolji ukupni rezultat kako bismo pokazali
da smo jednako uspješni u znanju kao i
u sportu.

Ako želiš više informacija o PISA
istraživanju, potraži ih na sljedećim
adresama:

https://www.oecd.org/pisa/
https://pisa.ncvvo.hr/

