
 
Projekt „Badania jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”  jest współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nauczycielu,  

wykorzystaj  „Narzędzia w działaniu”! 
 

Lekcja w szkole nie musi być rutynowa i ograniczać się do podawania informacji przez 

nauczyciela. Instytut Badań Edukacyjnych zgromadził bazę ciekawych pomysłów na  

lekcje z różnych przedmiotów. Aby upowszechniać w praktyce lekcyjnej dobre 

rozwiązania dydaktyczne, IBE rozpoczyna akcję „Narzędzia w działaniu”. która 

odbywać się będzie  w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/15.  

Szkoły, które chcą zgłosić swój udział w akcji, mogą zarejestrować się na stronie 

www.edunarzedzia.pl/rejestracja najpóźniej do 26 września 2014 r. Uwaga! Liczba 

miejsc jest ograniczona 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom nauczycieli i jednocześnie upowszechniać wykorzystywanie 

podczas lekcji ciekawych rozwiązań dydaktycznych eksperci IBE przygotowali Bazę Dobrych 

Praktyk. Zawiera ona ćwiczenia i zadania opracowane przez nauczycieli i ekspertów. Ma 

wspierać kształcenie tych umiejętności uczniów, które podczas badań i na egzaminach 

gimnazjalnych okazały się ich słabszą stroną. Baza Dobrych Praktyk została wyróżniona w 

tym roku przez europejską sieć organizacji naukowych i badawczych – KeyCoNet.  

Na potrzeby badania „Narzędzia w działaniu”, które zostanie uruchomione we wrześniu, IBE 

rozszerza pakiet zadań znanych z Bazy Narzędzi Dydaktycznych i łączy je w tzw. tematyczne 

koszyki przedmiotowe, w których znajdują się materiały pomocne w organizowaniu lekcji 

języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, biologii, chemii, geografii i fizyki.  

“Narzędzia w działaniu” to przedsięwzięcie skierowane do nauczycieli gimnazjum. Polega na 

sprawdzeniu w praktyce lekcyjnej narzędzi wspierających realizację podstawy programowej. 

W ramach akcji IBE zachęca nauczycieli z ponad 800 szkół na terenie całego kraju do 

sprawdzenia proponowanych narzędzi na lekcji i podzielenia się swoją opinią.  

Nauczycielom biorącym udział w akcji „Narzędzia w działaniu” oferujemy: 

 profesjonalne warsztaty prowadzone przez ekspertów IBE  

 merytoryczne wsparcie ze strony ekspertów IBE, 

 możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,  

 podnoszenie własnych kompetencji, 

 certyfikaty potwierdzające udział w akcji i zdobyte doświadczenie, 

 możliwość skorzystania ze szkolenia e-learningowego, 

 honoraria za wdrożenie każdej jednostki lekcyjnej i przygotowanie „miniraportu”. 

Informacja o Instytucie Badań Edukacyjnych: www.ibe.edu.pl 

Informacje o projekcie Entuzjaści Edukacji: www.eduentuzjasci.pl 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedsięwzięciem zachęcamy do kontaktu: 

bezpłatna infolinia: 800 151 404 (czynna od pon. do pt. w godzinach 08.00-16.00) 

e-mailowy help-desk: help.nwd@pbs.pl 
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