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Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się wielostronną analizą 
funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce. Misją Instytutu jest prowadzenie badań, analiz i prac 
przydatnych w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej. Placówka zatrudnia ponad 150 badaczy zajmujących się 
edukacją: pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin 
naukowych. Kadra badawcza IBE to specjaliści o różnorakich doświadczeniach zawodowych, obejmujących 
również praktykę dydaktyczną, doświadczenie w administracji publicznej, czy działalność w organizacjach 
pozarządowych.

Instytut uczestniczy w realizacji projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz międzynarodowych programów badawczych. Badania 
podejmowane przez IBE dotyczą wielu dziedzin związanych z procesem kształcenia w Polsce i jego jakością. 
Przykładowo – obejmują takie zagadnienia jak rozwój 6- i 7-latków w różnych środowiskach edukacyjnych, 
ekonomiczno-systemowe uwarunkowania oświaty, decyzje edukacyjne podejmowane przez Polaków, czas 
i warunki pracy nauczycieli oraz ich przygotowanie do zawodu, czy umiejętności i kompetencje Polaków na tle 
Europy i świata oraz w kontekście wymogów rynku pracy jednoczącego się kontynentu.

Wydarzenia

Kongres Polskiej Edukacji – to ważne wydarzenie 
integrujące wszystkie środowiska zaangażowane 
w rozwój edukacji. Organizowany przez IBE co dwa 
lata, gromadzi ponad tysiąc osób zainteresowanych 
zarówno pozyskaniem wiedzy eksperckiej, jak 
i wymianą informacji dotyczących teorii i praktyki 
edukacji od przedszkola, poprzez szkoły i uczelnie 
wyższe, aż po nauczanie dorosłych na rynku pracy. 
Strona wydarzenia dostępna jest pod adresem 
kongres.ibe.edu.pl. 

Seminaria naukowe z cyklu  „Badania i polityka 
edukacyjna”  służą integracji środowisk uprawiających 
badania edukacyjne oraz są miejscem spotkań badaczy, 
praktyków i decydentów.

Studia podyplomowe i doktoranckie

Programy studiów podyplomowych oraz 
doktoranckich są prowadzone we współpracy  
z uczelniami i z udziałem zagranicznych ekspertów  
z myślą o podnoszeniu kwalifikacji kadr badawczych 
w obszarze oświaty. Celem jest rówież stworzenie  
intelektualnego zaplecza dla doskonalenia i dalszego 
rozwoju metodologii badań edukacyjnych.

Konkursy

Dobrym sposobem na odnalezienie prawdziwych 
entuzjastów edukacji jest zaproszenie do udziału 
w konkursie o tematyce związanej z nauczaniem. 
IBE ogłasza konkursy dla nauczycieli, studentów, 
dziennikarzy. 

 

Lekcja dobrej historii to propozycja konkursowa 
skierowana do nauczycieli, która pomaga  
w wyłonieniu najlepszych pomysłów  
na poprowadzenie lekcji tego przedmiotu. 

Konkurs na najciekawszą pracę magisterską 
wymaga od uczestników wykorzystania danych 
z badań do analizy problemów polityki i praktyki 
edukacyjnej.

Społeczność

Instytut rozwija sieć współpracy z krajowymi 
i zagranicznymi instytucjami działającymi na 
rzecz edukacji, tworząc warunki do wymiany idei 
i doświadczeń. Witryna dostępna pod  
adresem eduentuzjasci.pl to platforma gromadząca 
informacje o działaniach podejmowanych w ramach 
projektu i stanowiąca repozytorium wiedzy 
wypracowanej podczas jego trwania. Udostępnia 
badania, publikacje i narzędzia opracowane 
w ramach projektu, a także prezentuje analizy 
i opinie eksperckie oraz relacje z wydarzeń z obszaru 
edukacji.

Profil na Facebooku (facebook.com/eduentuzjasci) 
daje możliwość wymiany poglądów w formie 
wielowątkowej dyskusji nad obecnym i przyszłym 
kształtem systemu edukacji w Polsce, angażującej 
badaczy, nauczycieli, rodziców i wszystkich innych 
zainteresowanych edukacją.

Kanał na Youtube (youtube.com/eduentuzjasci)  
to propozycja dla tych, do których bardziej 
przemawia obraz. Dostępne są na nim filmowe 
relacje z wydarzeń oraz wywiady z ekspertami IBE.

Ulotka została wydrukowana 

na papierze ekologicznym. Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Narzędzia pomocne  
w pracy z uczniami  

i zarządzaniu oświatą

Wiedza o systemie edukacji  
w Polsce, kosztach  
i kierunkach zmian

Baza informacji  
o badaniach  

z obszaru edukacji

Rekomendacje  
dla polityki edukacyjnej  
oparte na faktach



Od kwietnia 2009 r. do czerwca 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych 
realizuje projekt systemowy „Badanie jakości i efektywności edukacji 
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” (Entuzjaści edukacji).  
Celem projektu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie 
badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania badań 
naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą.

 
Badania prowadzone w ramach projektu „Entuzjaści 
edukacji” dotyczą wszystkich etapów edukacji oraz jej 
form zarówno powiązanych z systemem oświaty,  
jak i pozainstytucjonalnych. Tematyka badań 
koncentruje się wokół czterech głównych obszarów:  
■   dziecka z psychologicznymi, pedagogicznymi 

i środowiskowymi uwarunkowaniami szkolnych 
osiągnięć,

■   nauczyciela, jego pracy oraz przygotowania 
zawodowego,

■   szkoły i nauczanych w niej przedmiotów,
■   uwarunkowań systemowych (w tym finansowych) 

procesu edukacyjnego wraz z jego powiązaniem 
z rynkiem pracy.

 
Dziecko 
Badaniami w tej grupie objęte są dzieci od urodzenia 
aż do ukończenia liceum, co daje obraz powiązań 
pomiędzy otoczeniem, w którym dorastają i uczą się, 
danymi psychologicznymi i efektywnością nauczania. 
Sprawdzamy m.in., jak rozwijają się 6- i 7-latki w różnych 
środowiskach edukacyjnych (przedszkole, zerówka, 
szkoła), dostarczając narzędzi diagnostycznych dla 
poradni psychologicznych oraz nauczycieli 
(podstrona eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek).  
Badamy też, czy i w jakim stopniu nasi uczniowie 
są przygotowani do korzystania z technologii 
informacyjnych i na ile sprawnie potrafią posługiwać  
się językami obcymi.

Raporty, publikacje
Na stronie eduentuzjasci.pl udostępniane są wszystkie 
raporty z badań, analizy i poradniki, które pozwalają 
na diagnozę stanu polskiej edukacji (blisko 60 badań, 
ponad 70 publikacji różnego typu). Co roku wydawany 
jest Raport o stanie edukacji – kompleksowy 
dokument prezentujący dane statystyczne oraz 
wyniki badań krajowych z odniesieniem do kontekstu 
międzynarodowego w obszarze oświaty. Publikacje IBE 
stanowią cenny materiał praktyczny dla menedżerów 
oświaty i pozwalają zaprojektować odpowiednie 
narzędzia dydaktyczne przydatne w codziennej pracy 
nauczyciela.

Periodyki
IBE jest wydawcą dwóch periodyków naukowych 
– Edukacja oraz Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.
Edukacja – kwartalnik jest jednym z czołowych polskich 
czasopism naukowych zajmujących się tematyką 
oświaty w kontekście różnych dyscyplin naukowych. 
Już od 30 lat prezentuje wyniki badań prowadzonych 
w Polsce i za granicą, udostępnia doniesienia i artykuły 
naukowe. Monitorowanie efektów nauczania, zmiany 
w systemie edukacji, osiągnięcia naukowe w dziedzinie 
pedagogiki i badań oświatowych – to tylko niektóre 
zagadnienia prezentowane w czasopiśmie. „Edukacja” 
dąży do rozwijania wiedzy o systemie szkolnictwa 
na wszystkich jego szczeblach oraz promuje prace 
polskich i zagranicznych badaczy. W 2007 roku 
kwartalnik został wpisany na listę czasopism European 
Reference Index for the Humanities (ERIH). Kwartalnik 
„Edukacja” jest dostępny w rocznej prenumeracie. 
W trzech wydaniach anglojęzycznych przewidzianych 
na lata 2013–2014 publikowane są najciekawsze 
artykuły z poprzednich lat. 

Elektroniczna wersja edycji specjalnych dostępna jest  
bezpłatnie na stronie edukacja.ibe.edu.pl
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (EBiŚ) – kwartalnik 
kierowany przede wszystkim do na uczycieli 
przedmiotów przyrodniczych, jest również 
wiarygodnym źródłem wiedzy dla uczniów, 
studentów i naukowców zaangażowanych 
w rozwój dydaktyki przedmiotowej. Dział „Nauka” 
obejmuje publikacje dotyczące głównie biologii 
i chemii oraz pozostałych dyscyplin przyrodniczych. 
W sekcji „Szkoła” dostępne są materiały wskazujące 
dobre źródła informacji, konspekty i scenariusze 
lekcji opracowywane przez ekspertów z Pracowni 
Przedmiotów Przyrodniczych IBE, a także publikacje 
analityczne dotyczące uwarunkowań nauczania 
oraz metod pracy z uczniami. Kwartalnik „EBiŚ” jest 
dostępny w rocznej prenumeracie oraz na stronie 
ebis.ibe.edu.pl

Narzędzia dla nauczycieli i badaczy
Baza dobrych praktyk, dostępna bezpłatnie pod 
adresem bnd.ibe.edu.pl, jest źródłem wypróbowanych 
pomysłów na lekcje czy wręcz gotowych scenariuszy 
zajęć z poszczególnych przedmiotów. Baza narzędzi 
dydaktycznych obejmuje kilkaset bezpłatnych 
gotowych, rekomendowanych przez ekspertów. 
zadań z komentarzem. Baza informacji o badaniach 
edukacyjnych – to narzędzie, które w jednym miejscu 
(bibe.ibe.edu.pl) gromadzi informacje o badaniach 
edukacyjnych prowadzonych w Polsce w ostatnim 
ćwierćwieczu. Obecnie baza obejmuje ponad 
6,4 tys. badań. Biblioteka IBE stanowi bogaty zbiór 
wydawnictw prezentujących najnowsze osiągnięcia 
badawcze w obszarze edukacji.

 

Nauczyciel
Celem badań w tym obszarze jest zgromadzenie 
faktów dotyczących pracy nauczyciela: kim są, czy 
i na ile zostali dobrze przygotowani do zawodu, jaka 
jest ich codzienna praktyka. W ramach pierwszego 
w Polsce badania czasu i warunków pracy nauczycieli 
Instytut analizował, które z działań wymagają od 
nauczycieli największych nakładów czasowych, jak 
prezentuje się rozkład zawodowego dnia w zależności 
od etapu edukacyjnego, przedmiotu, doświadczenia 
zawodowego, wielkości szkoły czy miejscowości. 
Badania IBE pokazują również, co ułatwia pracę 
nauczyciela, a co ją utrudnia. Wszystko po to, by 
poprzez oparte na badaniach rekomendacje tworzyć 
odpowiednie warunki systemowe i móc oferować 
nowe narzędzia pozwalające nauczycielom na 
efektywniejszą pracę z uczniami.

Szkoła
W tym obszarze analizujemy, jak nauczanie 
przedmiotów kształtuje umiejętności uczniów, jego 
mocne i słabe strony; w jaki sposób rozwój dydaktyki 
poszczególnych przedmiotów (w tym narzędzi) 
może wspomóc efektywność nauczania. Badamy 
i porównujemy naszych uczniów na tle rówieśników 
z innych krajów członkowskich oraz spoza Unii 
Europejskiej.

Środowisko edukacyjne  
– uwarunkowania i implikacje
Ideą badań z tego segmentu jest analiza rozwiązań 
systemowych, otoczenia instytucji edukacyjnych oraz 
struktury finansowania oświaty. Eksperci IBE badają, 
ile kosztuje nas nauczanie, kto za nie płaci, jakich 
nakładów pozafinansowych wymaga efektywne 
kształcenie. Docelowo wyniki badań w tej grupie są 

zestawiane z efektami uczenia, co pozwala ustalić 
wpływ poszczególnych rozwiązań systemowych czy 
czynników środowiskowych na jakość i efektywność 
kształcenia. Tu również jest miejsce na analizę 
i refleksję badawczą dotyczącą spotkania edukacyjnej 
podaży z rynkowym popytem, czyli ustalenie stopnia 
powiązania nabytych kompetencji z potrzebami 
pracodawców – m.in. poprzez śledzenie ścieżek karier 
edukacyjnych i zawodowych oraz formułowanie 
rekomendacji  do ewentualnych zmian. Materiały 
badawczo-analityczne tego obszaru to oferta dla władz 
samorządowych odpowiedzialnych za zarządzanie 
oświatą, jej ekonomię i powiązanie z rynkiem pracy.

Oferta IBE

Oferta Instytutu 
kierowana jest do:
■  nauczycieli

■  organizacji pozarządowych  
działających na rzecz rozwoju edukacji

■  dyrektorów szkół 

■  władz samorządowych 
odpowiedzialnych za oświatę

■ środowisk naukowych

■ uczniów oraz ich rodziców

■  studentów i doktorantów

■  władz centralnych (ustawodawczych 
i wykonawczych) odpowiedzialnych 
za kształtowanie polityki edukacyjnej 
państwa

Co badamy

entuzjaści  edukacji www.eduentuzjasci.pl
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