entuzjaści
edukacji
O edukacji z entuzjazmem
Lepsza jakość edukacji to szansa na poprawę
konkurencyjności polskiej gospodarki, to lepsza
pozycja absolwentów na rynku pracy i mniejsze
ryzyko wykluczenia społecznego.
Dobra, skuteczna, mądra edukacja nie jest dziełem przypadku,
lecz efektem świadomych i przemyślanych decyzji, a te wymagają
instytucjonalnego zaplecza naukowego. Polscy uczniowie uczą się
coraz lepiej i coraz lepiej wypadają na tle osiągnięć dzieci
z innych krajów unijnych, ale jednocześnie badania pokazują,
że musimy zadbać o najzdolniejszych. Badania przeprowadzane
przez IBE dostarczą nam nie tylko twardych danych o stanie
polskiej edukacji, ale pokażą też najskuteczniejsze rozwiązania,
pozwolą wybrać i wprowadzić najlepsze praktyki, najskuteczniejsze
narzędzia wspierające nauczycieli. Fundusze unijne stwarzają nam
niepowtarzalną okazję oparcia zmian w edukacji na rzetelnych
danych empirycznych. Zmian, których efekty zobaczymy dopiero
za kilka lat, ale dla nich warto podjąć to wyzwanie….

entuzjaści edukacji
Od kwietnia 2009 r. do czerwca 2015 r. Instytut Badań
Edukacyjnych (IBE) realizuje projekt systemowy „Badanie
jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja
zaplecza badawczego” – Entuzjaści Edukacji.

Entuzjaści Edukacji to projekt,
którego celem jest podniesienie
jakości edukacji w Polsce.
Najważniejszym celem projektu jest
wzmocnienie nowoczesnego podejścia
do polityki i praktyki edukacyjnej. Chodzi
o stworzenie warunków do podejmowania
decyzji w oparciu o dane i wyniki badań.

■■ Jak pomóc najsłabszym, ale też jak

docenić i rozwijać talenty najzdolniejszych
uczniów?
■■ Jak poprawiać jakość nauczania i zwiększyć

prestiż zawodu nauczyciela?

Zasada ta odnosi się do wszystkich szczebli

■■ Jak zmieniają się instytucje edukacji?

systemu edukacji, w tym także do szkoły

■■ Jakie wyzwania przynoszą edukacji zmiany

i relacji uczeń – nauczyciel.

Jakie pytania badawcze stawiają
sobie Entuzjaści Edukacji?

na rynku pracy?
■■ W jaki sposób zapewnić realizację idei

uczenia się przez całe życie?

Kto skorzysta z efektów projektu?

■■ Jak zmienia się polska edukacja?
■■ Z jaką wiedzą i jakimi umiejętnościami

■■ nauczyciele, dyrektorzy szkół,

uczniowie, absolwenci, studenci, licencjaci

stowarzyszenia i fundacje działające

i świeżo upieczeni magistrzy opuszczają

na rzecz edukacji

szkoły i uczelnie?
■■ Czy polska szkoła uczy samodzielnego

myślenia i jak jej pomóc, aby to robiła?

■■ władze samorządowe
■■ uczniowie i rodzice

■■ administracja rządowa i władza

zadania, ćwiczenia, scenariusze lekcji, opisy

ustawodawcza (wyniki badań mają

dobrych praktyk. Wszystkie narzędzia będą

posłużyć do inicjowania zmian

bezpłatne dla nauczycieli i dostępne

legislacyjnych wpływających na jakość
edukacji).

na stronie internetowej projektu.
■■ Współpraca – utworzona zostanie sieć
współpracy krajowych i zagranicznych

Co zrobimy, nad czym
pracujemy?

instytucji prowadzących badania dotyczące
rozwoju edukacji, dzięki której odbywać się
będzie wymiana doświadczeń.

■■ Interdyscyplinarne badania – kilkadziesiąt

■■ Monitorowanie badań w kraju

interdyscyplinarnych badań dotyczących

i za granicą – Baza Informacji o Badaniach

m.in. funkcjonowania podstaw

Edukacyjnych (BIBE) obejmująca informacje

programowych w szkole i osiągnięć

o badaniach zrealizowanych w Polsce,

uczniów, umiejętności złożonych

a także zbiory danych umożliwiające

tj. umiejętności krytycznego myślenia

samodzielne prowadzenie analiz.

i wyciągania wniosków w języku polskim,

■■ Seminaria „Badania i polityka edukacyjna”

matematyce, naukach przyrodniczych

– których celem jest promowanie

i historii, czasu i warunków pracy

wspólnego języka badaczy i praktyków

nauczycieli, efektywności kształcenia,

edukacyjnych, stworzenie platformy

wyrównywania szans edukacyjnych,

porozumienia i okazji do wymiany

kosztów edukacji, losów absolwentów

poglądów oraz doświadczeń na ważne

gimnazjów i szkół wyższych. Wyniki

w edukacji tematy. W 2010 r. IBE

tych badań pozwolą postawić diagnozę

zorganizował 12 takich spotkań, które

dotyczącą sytuacji polskiej edukacji

zgromadziły prawie 700 osób, co roku

i stworzyć narzędzia użyteczne dla

będzie ich co najmniej dziewięć.

nauczycieli i środowisk oświatowych.
■■ Raport o stanie edukacji – pierwszy

■■ Studia podyplomowe i studia

doktoranckie – pilotażowe studia

w Polsce tak kompleksowy dokument,

podyplomowe i studia doktoranckie

zawierający wyniki badań krajowych

w zakresie dydaktyk szczegółowych

z odniesieniem do badań w innych krajach
i badań międzynarodowych oraz dane

i badań edukacyjnych.
■■ Portal www.eduentuzjasci.pl jako

statystyczne dotyczące edukacji (obecnie

platforma informacji o rezultatach projektu,

rozproszone w różnych źródłach). Raport

baz danych i narzędzi wytworzonych

będzie wydawany co roku do 2015 r.

w ramach projektu w postaci dogodnej

■■ Narzędzia dydaktyczne – narzędzia
wsparcia dla nauczycieli i uczniów:

dla różnych odbiorców.

www.ibe.edu.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
powstał w 1952 roku. Jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Edukacji Narodowej.
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Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków
i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.
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