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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

 

Entuzjaści edukacji. 
Od 2010 r. Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt Entuzjaści edukacji, czyli Badanie 

jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Celem 

głównym projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz 

zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej 

oraz w zarządzaniu oświatą. 

Entuzjaści edukacji są projektem, z którego wyników będą mogli skorzystać: 

 władze oświatowe, 

 nauczyciele i dyrektorzy szkół, 

 uczniowie, 

 naukowcy, 

 pracownicy nadzoru pedagogicznego oraz 

 wszyscy inni zainteresowani sprawami edukacji. 

IBE prowadzi lub wkrótce rozpocznie około 50 projektów badawczych. Są wśród nich Szkoła 

samodzielnego myślenia i Laboratorium myślenia, których celem jest wsparcie szkoły w 

kształceniu umiejętności złożonych – interpretowania, przedstawiania własnego stanowiska, a także 

rozumowania naukowego i tworzenia strategii rozwiązywania zadań. IBE prowadzi również 

badanie czasu i warunków pracy nauczycieli, które ma posłużyć głębszej analizie i zrozumieniu, 

jak czas i warunki pracy przekładają się na organizację czasu własnego nauczyciela i organizację 

pracy szkoły. 

Instytut dąży do tego, aby polityka edukacyjna w Polsce była prowadzona w oparciu o fakty, 

dlatego szeroko upowszechnia wyniki i wnioski ze swoich badań. IBE chce być również źródłem 

informacji o wszystkich badaniach odnoszących się do polskiej edukacji. W tym celu stworzył Bazę 

informacji o badaniach edukacyjnych (BIBE) katalogującą badania prowadzone po 1989 r. W 

czerwcu 2011 r. IBE zorganizował Kongres Polskiej Edukacji, w którym uczestniczyło ponad 

2000 osób związanych z edukacją. W trakcie kongresu instytut przedstawił „Raport o stanie 

edukacji” - pierwszy tak szeroki i kompletny obraz polskiej oświaty opracowany na podstawie 

najnowszych wyników badań. Raport będzie ukazywał się co roku. W 2013 r. zostanie 

zorganizowany kolejny Kongres Polskiej Edukacji. 

W ramach Entuzjastów edukacji IBE wspiera bezpośrednio nauczycieli i uczniów dostarczając im 

nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Są one dostępne m.in. w stale aktualizowanej internetowej 

Bazie Narzędzi Dydaktycznych. Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie: 

www.eduentuzjasci.pl 

http://www.eduentuzjasci.pl/

