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Narzędzia w działaniu – BDP w codziennej praktyce szkolnej

Instytut Badań Edukacyjnych

W 2014 i 2015 r. IBE zaprosiło ponad 1500 nauczycieli do testowania zadań BND
w codziennej praktyce dydaktycznej i dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Dostarczamy solidnej wiedzy i danych przydatnych dla wszystkich grup
i środowisk związanych z systemem edukacyjnym:
• nauczycieli i dyrektorów szkół,
• uczniów oraz ich rodziców,
• środowisk naukowych,
• organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju edukacji,
• władz samorządowych i centralnych,
• oraz wszystkich zainteresowanych edukacją i inwestycją w człowieka.

Projekt o nazwie Narzędzia w działaniu, w którym udział wzięło ponad 800 gimnazjów
z całego kraju, to ciekawe rozwiązania dydaktyczne – zadania i ćwiczenia wykraczające
poza rutynę – przygotowane specjalnie z myślą o nauczycielach gimnazjów. Każdy
nauczyciel biorący udział w projekcie mógł wykorzystywać
te narzędzia, w sposób w jaki uznał za stosowny. Każda klasa jest bowiem inna
i do każdej trzeba znaleźć specjalny klucz.
Nauczyciele otrzymali pakiet zadań z BND połączony w tematyczne koszyki
przedmiotowe, a ich zadanie polegało na przeprowadzeniu serii lekcji
z wykorzystaniem różnych jednostek tematycznych wspierających
realizację podstawy programowej.

Badania i rekomendacje – szeroka tematyka obejmująca wszystkie szczeble
systemu edukacji w Polsce:
• przegląd podstawy programowej,
• zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych,
• ekonomiczno-systemowe uwarunkowania oświaty,
• edukacja a rynek pracy,
• edukacyjna wartość dodana
Bazy informacji i narzędzia dydaktyczne:
• Narzędzia dla nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych ibe.edu.pl/szesciolatki
• Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych bibe.ibe.edu.pl
• Kalkulatory EWD (metoda edukacyjnej wartości dodanej) ewd.edu.pl
• Poradnik wiedzy o dziecku i nastolatku, eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek

To, w jaki sposób uczniowie rozwiązywali zadania, jakie błędy popełniali najczęściej
i z czym były one związane, czy zadania były zrozumiałe, czy trudne, pracochłonne i czy
były pomocne w osiąganiu efektów uczenia się, nauczyciele odnotowywali w raportach.

Nauczycielu, rodzicu, uczniu – ta baza Ci pomoże!

Baza Dobrych Praktyk
www.bdp.edu.pl

Blisko 900 zadań do mierzenia
umiejętności i pracy z uczniem
Sprawdzone pomysły na zajęcia
z 10 przedmiotów szkolnych
Zadania wraz z komentarzami
ekspertów
Materiały zakotwiczone
w konkretnych wymaganiach nowej
podstawy programowej
Łatwe wyszukiwanie według
wielu kryteriów – m.in. podstawy
programowej, dobrych praktyk,
zadań, słów kluczowych

Dzięki temu można poznać rzeczywiste potrzeby szkoły i lepiej na nie reagować. Projekt
Narzędzia w działaniu pozwoli też intensywniej i jeszcze lepiej rozwijać
Bazę Dobrych Praktyk.

eduentuzjasci.pl/zadania
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Po raz pierwszy nauczyciele, rodzice
i uczniowie mogą skorzystać z bezpłatnego
wsparcia internetowej Bazy Dobrych
Praktyk, która powstała dzięki wielu
badaniom edukacyjnym przeprowadzonym
przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).
Baza Dobrych Praktyk to zbiór gotowych,
sprawdzonych przepisów na ciekawe zajęcia
oraz zestawy zadań z:
• języka polskiego
• języka angielskiego
• historii
• matematyki
• przyrody
• biologii
• chemii
• fizyki
• geografii
• wiedzy o społeczeństwie.
Materiały te opracowali zarówno eksperci IBE,
jak i sami nauczyciele, a tam gdzie to konieczne,
eksperci z IBE dodali do zadań omówienia.
Baza Dobrych Praktyk promuje kluczowe
kompetencje zawarte w nowym podejściu
programowym:
• rozwój i uczenie krytycznego myślenia na
zajęciach z historii i języka polskiego
• umiejętność rozwiązywania problemów
• porozumiewanie się w języku ojczystym
• porozumiewanie się w językach obcych
• kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne.

Jak to działa?
Funkcjonalność, łatwość dotarcia do informacji
– to cechy Bazy Dobrych Praktyk. Każdy, kto
poszukuje pomysłu, inspiracji lub gotowych
materiałów na lekcje, może szybko je znaleźć,
bowiem poruszanie się po BDP jest niezwykle
proste.
Niezależnie od tego, który z 10 przedmiotów
szkolnych wybierzemy, zawsze na pierwszym
planie towarzyszy nam wyszukiwarka, dzięki
której można sprecyzować poszukiwania,
dobierając interesujące nas kryteria.
Czy zaczniemy wyszukiwanie od wyboru
konkretnych – ogólnych lub szczegółowych
– wymagań zapisanych w podstawie
programowej, wiązki zadań, czy dobrych praktyk,
zawsze możliwe jest doprecyzowanie zapytania
na kolejnym etapie poszukiwań.
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na pełną
kompilację wszystkich dostępnych kryteriów.
Możemy też doprecyzować, czy szukamy zadań
dla uczniów szkół podstawowych czy gimnazjów.

Bez wyzwolenia kreatywności
i woli współpracy nauczycieli,
ich autonomicznej inicjatywy nie uda nam
się zmienić polskiej szkoły. Chcemy w tym
pomóc nauczycielom i m.in. poprzez Bazę
Dobrych Praktyk wesprzeć tych, którzy
dokładają starań, by nauka w szkole była
coraz ciekawsza.
dr hab. Michał Federowicz, dyrektor IBE

Wyszukiwanie według podstawy
programowej
(ogólnej lub szczegółowej)

Zadania i scenariusze
z dziesięciu przedmiotów
nauczania:
• biologia
• chemia
• fizyka
• geografia
• historia
• język angielski
• język polski
• matematyka
• przyroda (licea i technika)
• wiedza o społeczeństwie

umiejętności i pracy z uczniem
z języka polskiego, historii, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych,
■■ blisko 50 przykładów dobrych
praktyk lekcyjnych,
■■ ponad 817 tysięcy odsłon strony
bnd.ibe.edu.pl w 2014 r.

Baza Dobrych Praktyk
wyróżniona
przez KeyCoNet.
W 2014 r. KeyCoNet, europejska sieć
organizacji badawczych, naukowych
i edukacyjnych, której celem jest
badanie i upowszechnianie kompetencji
kluczowych w edukacji szkolnej, wyróżniła
Bazę Dobrych Praktyk.

Dla gimnazjalistów

Baza = wsparcie
BDP to narzędzia wsparcia nie tylko dla
nauczycieli. Zawarte w niej materiały
mogą być źródłem inspiracji dla znacznie
szerszej grupy:
■■ dla uczniów, którzy chcą
samodzielnie poćwiczyć, sprawdzić
swoją wiedzę i umiejętności,
■■ dla rodziców pragnących lepszej
edukacji dla swoich dzieci, bardziej
dla nich atrakcyjnej, rozbudzającej
wyobraźnię i umiejętność
samodzielnego myślenia,
■■ dla studentów poszczególnych
dyscyplin zainteresowanych tematyką
edukacji, chcących pogłębić swoją
wiedzę, wykorzystać dostępne
materiały czy to na zajęciach, czy też
w praktyce.

■■ około 900 zadań do mierzenia

Wyszukiwanie
według wiązki zadań
– czyli zbioru zadań
przeznaczonych
do pracy na lekcji,
do pracy domowej
lub na klasówce.

Wyszukiwanie według
dobrych praktyk
– scenariuszy zajęć, których
autorami są sami
nauczyciele. To zbiór
sprawdzonych praktyk,
wyselekcjonowanych
przez ekspertów.

Baza Dobrych Praktyk jest stale
rozbudowywana. Z miesiąca na miesiąc
przybywa nowych zadań i przykładów
dobrych praktyk. Obecnie najwięcej
materiałów przeznaczonych jest
dla gimnazjów, ponieważ właśnie
tu rozpoczęła się realizacja reformy
podstawy programowej i to nauczyciele
tych szkół pierwsi musieli stawić czoła
nowym wyzwaniom.

