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Celem programu jest wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu
efektywnych sposobów nauczania i uczenia się danego przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia oraz
popularyzowanie wyników tych badań, jak również ich aktywne wykorzystanie w dotychczas
prowadzonym kształceniu.

Projekty poprzedzające (7. Program Ramowy)

IBL

IBL

IBL – inquiry-based learning
metoda
badawcza

odkrywanie

metoda
naukowa

dociekanie

rozumowanie

Zajęcia praktyczne okiem uczniów

Badania 8, 11 i 13 - latków

2010-2013

 kiedy sami coś wykonujemy, łatwiej nam
zapamiętać na dłużej
 rzadko wykonujemy eksperymenty
 bardzo często musimy się uczyć na pamięć
 nie lubimy się uczyć na pamięć

www.secure-project.eu

Metody nauczania
• Potencjalne trudności:
–
–
–
–
–
–

grupa nie podejmuje działania/wyzwania
zbyt mało czasu
brak wyposażenia
brak wspomagających materiałów (dydaktycznych)
brak odpowiednich szkoleń
ograniczone możliwości ewaluacji / oceny ucznia

Unia Europejska a IBL
Raport Rocarda (2007)
Rekomendacja 2
Zainicjowanie nowej pedagogiki powinno
spowodować poprawę w edukacji przedmiotów
przyrodniczych : Wprowadzenie IBSE do szkół i
rozwój sieci nauczycieli powinny być aktywnie
promowane i wspierane.

Raport EU (2015)
Rekomendacja 1
Systemy edukacyjne oraz regulacje dotyczące
edukacji powinny wspierać szkoły, nauczycieli,
trenerów nauczycieli oraz osoby uczące się w
każdym wieku - we wdrażaniu metody inquiry w
edukacji przyrodniczej i ścisłej, jako części szerszego
planu edukacji przyrodniczej i ścisłej dla wszystkich

Elementy IBL już w szkole podstawowej
• Program nauczania (Rozporządzenie MEN 23 grudnia 2008)



…do najważniejszych umiejętności należy umiejętność pracy zespołowej
Uczeń kończący III klasę obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem
 Klasy IV-VI:
 Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę
badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie
odpowiedzi na pytania: „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?”
 Uczeń przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, wyjaśnia
proste zależności między zjawiskami; przeprowadza obserwacje i doświadczenia według
instrukcji, rejestruje ich wyniki w różnej formie oraz je objaśnia, używając prawidłowej
terminologii
 Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, badań, doświadczeń,
tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji
(słownej, tekstowej i graficznej); dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i
doświadczeń; stosuje technologie informacyjno-komunikacyjne.

Elementy IBL w gimnazjum
• Program nauczania (Rozporządzenie MEN 23 grudnia 2008)
 …do najważniejszych umiejętności należy umiejętność pracy zespołowej
 uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia
biologiczne; określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą,
formułuje wnioski; przeprowadza obserwacje mikroskopowe preparatów świeżych i
trwałych;
 uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;
projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne;
 podstawa programowa zawiera listę zalecanych doświadczeń i obserwacji
biologicznych, chemicznych i fizycznych;
 w nauczaniu chemii na III etapie edukacyjnym nauczyciele powinni wygospodarować
czas na eksperymentowanie, metody aktywizujące i realizowanie projektów
edukacyjnych oraz wycieczki dydaktyczne.
 na zajęciach (chemii) uczeń powinien mieć szanse obserwowania, badania, dociekania,
odkrywania praw i zależności, osiągania satysfakcji i radości z samodzielnego
zdobywania wiedzy;

Elementy IBL w gimnazjum
• Program nauczania (Rozporządzenie MEN 23 grudnia 2008)
 aby edukacja w zakresie chemii była skuteczna, zalecane jest prowadzenie zajęć w
niezbyt licznych grupach, w salach wyposażonych w niezbędne sprzęty i odczynniki
chemiczne;
 (w geografii): wskazane jest w znacznie większym zakresie korzystanie z obserwacji
bezpośrednich, dokonywanych przez uczniów w trakcie zajęć w terenie i wycieczek;
 (w fizyce): (…) przeprowadzanie doświadczeń
 (w fizyce): w trakcie nauki w gimnazjum uczeń obserwuje i opisuje jak najwięcej
doświadczeń. Nie mniej niż połowa doświadczeń (…) powinna zostać wykonana
samodzielnie przez uczniów w grupach, pozostałe doświadczenia – jako pokaz dla
wszystkich, wykonany przez wybranych uczniów pod kontrolą nauczyciela
 (w biologii): Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste
doświadczenia biologiczne; określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i
badawczą, formułuje wnioski; przeprowadza obserwacje mikroskopowe preparatów
świeżych i trwałych

IBL a egzaminy
BIOLOGIA, Gimnazjum, 2013
Od października do marca futro gronostaja ma biały kolor, jedynie końcówka ogona
jest czarna.
Pewien naukowiec przeprowadził doświadczenie z oswojonym drapieżnym
jastrzębiem. Do doświadczenia przygotował poruszające się modele różnie
ubarwionych gronostajów: całkowicie białych oraz z czarną plamą umiejscowioną w
różnych częściach ciała. W terenie wypuszczał wielokrotnie poszczególne modele
gronostajów (tyle samo razy w takim samym czasie) i liczył, ile ataków jastrzębia
na ofiarę kończyło się jej złapaniem. Wyniki doświadczenia zilustrował diagramem
Poniżej sformułowano trzy problemy badawcze:
I Czy rodzaj ubarwienia gronostaja ma wpływ na liczbę skutecznych ataków jastrzębia?
II Wpływ rozmieszczenia plam na futrze gronostaja na prawdopodobieństwo upolowania go
przez jastrzębia.
III Dlaczego futro gronostaja nie jest całkowicie białe o każdej porze roku?
1.1. Które sformułowania mogą być problemami badawczymi doświadczenia
przeprowadzonego przez tego naukowca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Tylko I. B. I i II . C. II i III. D. Tylko III.
1.2. Który wniosek można sformułować na podstawie uzyskanych wyników? Wybierz
odpowiedź spośród podanych.
A. Białe futro bez plam maskuje gronostaja najlepiej.
B. Jastrzębie najczęściej atakują gronostaje z czarną plamą na głowie.
C. Czarna plama na grzbiecie gronostaja skutecznie chroni go przed atakami jastrzębia.
D. Największe szanse na uniknięcie upolowania mają gronostaje z czarną plamą na ogonie.

IBL a egzaminy
CHEMIA, Gimnazjum, 2013

Uczniowie obserwowali przebieg doświadczenia, w którym do kolby z wrzącą wodą
wprowadzono płonący magnez nad powierzchnię cieczy. Doświadczenie zilustrowali
rysunkiem.

palący się magnez
wrząca woda

W czasie doświadczenia jeden z uczniów sporządził notatkę, w której zawarł zarówno
obserwacje, jak i wnioski.
1. Magnez pali się jasnym, oślepiającym płomieniem.
2. Zachodzi reakcja wymiany pomiędzy magnezem i parą wodną.
3. Na łyżeczce do spalań powstaje biały proszek.
4. Produktami reakcji są tlenek magnezu i wodór.
Które zdania z notatki sporządzonej przez ucznia są obserwacjami z przeprowadzonego
doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 1. i 3. B. 1. i 2. C. 2. i 4. D. 3. i 4.

biały proszek

IBL a egzaminy
FIZYKA, Gimnazjum, 2013

W tabeli podano czynności, które wykonał Marek, żeby ustalić, z
jakiego metalu wykonano
płytkę w kształcie prostopadłościanu. Chłopiec dysponował jedynie
wagą i linijką.
Numer i opis czynności:

W którym zestawie kolejność czynności wykonanych przez Marka
podano właściwie?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 2, 4, 1, 3, 5
B. 5, 2, 4, 1, 3
C. 2, 4, 3, 5, 1
D. 5, 4, 2, 1, 3

Nr

Opis czynności

1.

Obliczenie gęstości metalu.

2.

Zmierzenie długości krawędzi płytki.

3.

Odczytanie nazwy metalu z tabeli gęstości substancji.

4.

Obliczenie objętości płytki.

5.

Zważenie płytki.

Cel projektu ACK WFAIS UJ

Wprowadzenie i przebadanie na lekcjach przyrody w szkołach
podstawowych wykonalności i efektywności metody odkrywania przez
dociekanie
oraz
spójnych z nią sposobów oceniania kształtującego uczniów

IBL

IBL – inquiry-based learning
metoda
badawcza

odkrywanie

metoda
naukowa

dociekanie

rozumowanie

IBL

IBL – inquiry-based learning
Odkrywanie przez dociekanie

i rozumowanie

IBL

IBL – inquiry-based learning
Odkrywanie przez dociekanie

Elementy wprowadzanej metody dydaktycznej

Podczas
przeprowadzania
doświadczeń (IBE)

Odkrywanie przez dociekanie
(IBL)
Podczas
rozwiązywanie
zadań na
myślenie
naukowe (IBPS)

Ocenianie
kształtujące

Cykl pracy w IBE
Postawienie
zagadnienia
Rozwinięcie zagadnienia:
Sformułowanie wątpliwości
lub postawienie nowych pytań
Wnioski: Połączenie
informacji, próba odpowiedzi
na pytanie badawcze

Prezentacja wyników:
zebranie wyników w grupach

Generowanie pomysłów i
uporządkowanie
dotychczasowej wiedzy (Co
już wiemy?)
Sformułowanie pytania
badawczego (Czego chcemy
się dowiedzieć i jak to zrobić?)

Planowanie: podział
odpowiedzialności i zadań:
dyskusja nad dostępnymi
zasobami i podejściem

Badanie: przeprowadzenie
doświadczenia, notatki z prac,
podsumowanie i wstępna
analiza wyników

Rozwiązywanie zadań myślowych

Wykorzystanie różnych reprezentacji

tekst

wykresy

diagramy

tabele

równania

rysunki

Ocenianie kształtujące
NARZĘDZIA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
PROGRES
Kategoria

RUBRYKI

Zadanie
Opis

Faza początkowa
Uczeń potrafi…

Faza wzrostu

Faza rozwoju

Faza
umiejętności

Uczeń potrafi…

Uczeń potrafi…

Uczeń potrafi…

ja

uczeń 1

uczeń 2

uczeń 3

1. Czy brał(a) udział w planowaniu eksperymentu?

SAMOOCENA
UCZNIÓW

2. Czy wypełniał(a) swoje zadania?
3. Czy pomagał(a) grupie?
4. Czy był(a) zaangażowany(a) w zbieranie danych?
5. Czy brał(a) udział w wykonywaniu eksperymentu?
6. Czy odpowiednio komunikował(a) się w grupie?

TABELA
DYSKUSJI

Uczeń

Wiedza wstępna

Kreatywność

Zaangażowanie

Szacunek

Pytania badawcze w projekcie ACK WFAIS UJ

 Do jakiego stopnia prowadzenie lekcji przyrody w szkole podstawowej
metodą IBL jest wykonalne, efektywne i celowe?
 Jaka jest percepcja uczniów w odniesieniu do zaproponowanej im metody
IBL i w porównaniu z ich regularnymi lekcjami przyrody?
 Które elementy oceniania kształtującego są wykonalne w praktyce szkolnej
i na ile pomagają w ewaluacji uczniów?
 Jakie trudności napotykają uczniowie w rozwoju umiejętności stosowania
różnych reprezentacji w rozwiązywaniu zadań na lekcjach przyrody?

Etapy projektu
XI
2014
XII
2014
I
2015
II
2015
III
2015
IV
2015
V
2015
VI
2015
VII
2015
VIII
2015

ETAP I
Przygotowanie
•Szkolenie IBL dla
studentów (30h)
•Szkolenie IBL dla
nauczycieli – opiekunów
(20h)
•Powstanie modułów
lekcyjnych w metodologii
IBL
•Opracowanie narzędzi
badawczych

ETAP II
Praktyki i badania

ETAP III
Analiza badań i ich
ewaluacja

•Praktyki w
szkołach (5x30h)
•Prowadzenie
badań w szkołach

•Wizyty studyjne

Analiza wyników
Panele dyskusyjne
Uczestnictwo w
konferencjach

IX
2015
X
2015
XI
2015

•Opracowanie i publikacja
raportu

Współpraca ze szkołami

Nazwa szkoły

Liczba
oddziałów
w roczniku

Szkoła Podstawowa nr 144 w
Krakowie

6

Szkoła Podstawowa nr 56 w
Krakowie

2

Szkoła Podstawowa w Modlnicy

2-3

Szkoła Podstawowa w Jasienicy

1

Specyfika klas
zwykłe i integracyjne,
heterogeniczne i
homogeniczne wiekowo
zwykłe, homogeniczne
wiekowo
zwykłe, homogeniczne
wiekowo
zwykłe, homogeniczne
wiekowo

Liczba klas
biorących
udział w ACK

Nauczyciele biorący
udział w ACK

Studenci praktykanci

4

Iwona Bodziacka
mgr Magdalena Szopa

Anna Bekas
Iwona Bogacz

2

Tomasz Moździerz

Tomasz Kowalski

2

Małgorzata Biniek

Bogdan Łabędź

2

Anna Bochnia

Urszula Górska

W projekcie uczestniczyło 180 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

Narzędzia badawcze

obserwacje w
klasach

dwie ankiety z
uczniami
(Likert 4-pkt)

ewidencja pracy uczniów:
• arkusze pracy
• zadania na myślenie naukowe
• arkusze oceniania
• sprawdziany

wywiady z
nauczycielami i
praktykantami

Analiza wyników
Studia przypadku

Analiza porównawcza

obserwacje w
klasach
dwie ankiety z
uczniami
wywiady z
nauczycielami i
praktykantami

ewidencja pracy uczniów:
• arkusze pracy
• zadania na myślenie naukowe
• arkusze oceniania
• sprawdziany

ewidencja pracy uczniów:
• arkusze pracy
• zadania na myślenie naukowe
• arkusze oceniania
• sprawdziany

Wstępne wyniki projektu
 Do jakiego stopnia prowadzenie lekcji przyrody w szkole
podstawowej metodą IBL jest wykonalne, efektywne i celowe?

OPINIE NAUCZYCIELI
Przed wdrożeniem: „Wprowadzenie IBL może być trudne, gdyż nie mam lekcji
łączonych. Metoda jest dość wymagająca co do czasu i materiałów”
Po wdrożeniu: „Właściwie, jeśli przeorganizuję sobie nieco pewne tematy
lekcji, to bez problemu znajdę czas na prowadzenie zajęć metodą IBL. Zrobię
tak już w przyszłym roku”
OPINIE PRAKTYKANTÓW
Przed wdrożeniem: „To będzie trudne. Nie wiem, czy jestem w stanie to
wszystko ogarnąć”
Po wdrożeniu: „Tempo było szybkie, ale – do wykonania”

Wstępne wyniki projektu
 Do jakiego stopnia prowadzenie lekcji przyrody w szkole
podstawowej metodą IBL jest wykonalne, efektywne i celowe?
Oceny otrzymane przed IBL

Oceny otrzymane po IBL

Grupa A – pracująca chaotycznie, problemy z koncentracją na zadaniu
Grupa B – pracująca systematycznie, silne skoncentrowanie na zadaniu

Wstępne wyniki projektu
 Do jakiego stopnia prowadzenie lekcji przyrody w szkole
podstawowej metodą IBL jest wykonalne, efektywne i celowe?

OBSERWACJE ORAZ WNIOSKI Z KART PRACY
Klasy 4:
Na początku: ogromne trudności w formułowaniu hipotez i planu
Po wdrożeniu (10h): Duży progres - notatki uczniów znacznie bardziej
rozbudowane
Klasy 6:
Na początku: hipotezy i plany pracy stosunkowo rozbudowane
Po wdrożeniu (10h): Niewielki progres
Ogólnie po 10h wdrożenia: uczniowie są w stanie napisać bardzo
rozbudowany plan eksperymentu, jeśli mają wystarczająco dużo czasu

Wstępne wyniki projektu
 Jaka jest percepcja uczniów w odniesieniu do
zaproponowanej im metody IBL i w porównaniu z ich
regularnymi lekcjami przyrody?
(...) wymyślanie hipotez

kl. 4

kl. 5

kl. 6

100%
90%
80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

podobało mi się

było dla mnie trudne

Wstępne wyniki projektu
 Jaka jest percepcja uczniów w odniesieniu do
zaproponowanej im metody IBL i w porównaniu z ich
regularnymi lekcjami przyrody?
(...) wymyślanie doświadczeń
kl. 4

kl. 5

kl. 6

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

podobało mi się

było dla mnie trudne

Wstępne wyniki projektu
 Jaka jest percepcja uczniów w odniesieniu do
zaproponowanej im metody IBL i w porównaniu z ich
regularnymi lekcjami przyrody?
(...) planowanie doświadczeń
kl. 4

kl. 5

kl. 6
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podobało mi się

było dla mnie trudne

Wstępne wyniki projektu
 Jaka jest percepcja uczniów w odniesieniu do
zaproponowanej im metody IBL i w porównaniu z ich
regularnymi lekcjami przyrody?
(...) wykonywanie doświadczeń
kl. 4

kl. 5

kl. 6

100%
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10%
0%

podobało mi się

było dla mnie trudne

Wstępne wyniki projektu
 Które elementy oceniania kształtującego są wykonalne w
praktyce szkolnej i na ile pomagają w ewaluacji uczniów?

OPINIE STUDENTÓW – PRAKTYKANTÓW
„Mam trudności w ocenianiu burzy mózgów. Można by takie ocenianie
zastosować, gdybyśmy znali uczniów dłużej”
„Na lekcji za dużo się dzieje. Łatwiej ocenia mi się uczniów w domu – na
podstawie ich kart pracy”

Współpraca międzynarodowa
Konferencje:
SEEMPE 2015 w Ljubljanie, Słowenia (jeden plakat)
GIREP-EPEC 2015 we Wrocławiu, Polska (sześć plakatów)
ELTE Conference 2015 w Budapeszcie, Węgry (jedno wystąpienie)
Zjazd PSNPP 2015 w Toruniu, Polska (dwa plakaty)

Wizyty studyjne:
King’s College, Londyn
Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Belgia
Panel edukacyjny:
prof. M. Čepič, University of Ljubljana, Słowenia
dr Ana Gostincar - Bagotinšek, University of Ljubljana, Słowenia
mgr Bożena Turek, Gimn. im. Ks. J. Twardowskiego w Białym Kościele
dr Brian Matthews, King’s College, Londyn, Wielka Brytania
mgr Wim Peeters, VSKO, Belgia

Zespół realizujący projekt ACK WFAIS UJ

NAUCZYCIELE:
mgr Małgorzata Biniek
mgr Anna Bochnia
mgr Iwona Bodziacka
mgr Magdalena Szopa
mgr Tomasz Moździerz

STUDENCI-PRAKTYKANCI
Anna Bekas
Iwona Bogacz
Urszula Górska
Tomasz Kowalski
Bogdan Łabędź

Zespół realizujący projekt ACK WFAIS UJ

mgr Mateusz Wojtaszek
mgr Justyna Nowak
mgr Aleksandra Wańczyk
mgr Daniel Dziob

dr Anna Ścisłowska – Czarnecka, AWF Kraków
dr Małgorzata Krzeczkowska, Zakład Dydaktyki Chemii , WCh UJ
dr Małgorzata Pietrzak, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
WBiNoZ, UJ
dr Wojcech Maciejowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
WBiNoZ, UJ

Jak to wyglądało…

Dziękuję za uwagę!

Dagmara Sokołowska
dagmara.sokolowska@uj.edu.pl

IBE a inne metody aktywne
Kiedy nie można jeszcze mówić o IBE?
 burza mózgów dotycząca przeprowadzenia doświadczenia;
następnie nauczyciel jedynie opisuje doświadczenie z

braku możliwości jego wykonania
 nauczyciel sam wykonuje doświadczenia, uczniowie
tylko notują
 uczniowie sami wykonują doświadczenie wg
instrukcji

IBE to cała metodologia

W stronę IBE
więcej

mniej

Przystosowanie miejsc pracy uczniów do
pracy grupowej (podkowa lub 4-6 osobowe)

Sadzanie uczniów w rzędach ławek

Zachęcanie uczniów do wzajemnego
poszanowania innych punktów widzenia i
odczuć

Pozwalanie uczniom na forsowanie swoich
poglądów i nie słuchanie innych

Zadawanie pytań otwartych oraz takich, które
zachęcają uczniów do dzielenia się własnymi
pomysłami

Zadawanie pytań pozwalających na
jednowyrazową odpowiedź lub dotyczących
czystej wiedzy teoretycznej

Dociekanie i branie pod uwagę początkowej
wiedzy uczniów pochodzącej z różnych źródeł

Ignorowanie pomysłów i wiedzy uczniów w
imię „prawidłowej” odpowiedzi

Pomoc w rozwijaniu umiejętności
badawczych (planowanie, zbieranie danych,
analiza i interpretacja, wysuwanie
poprawnych/logicznych wniosków

Dawanie uczniom instrukcji „krok po kroku”
do każdej czynności aktywizującej

W stronę IBE
więcej

mniej

Organizowanie dyskusji grupowych i
klasowych na temat pomysłów oraz wyników

Skłanianie uczniów do pracy w ustalonym
formacie zapisywania czynności, wyników i
wniosków

Udzielanie uczniom informacji zwrotnej na
temat ustnych i pisemnych prezentacji
wyników tak, aby byli oni w stanie stać się
odpowiedzialnymi za własną pracę

Dawanie ocen i pozwalanie uczniom na
negatywne osądzanie czyjejś pracy w
aspekcie oceniania na stopnie

Wyjaśnianie uczniom przyczyny/powodu
podejmowania pewnych zadań tak, aby byli
oni w stanie stać się odpowiedzialnymi za
własną pracę

Proponowanie aktywności bez uzasadnienia
w sposób, który daje uczniom poczucie
uczestniczenia w sekwencji niezwiązanych ze
sobą zadań

Wykorzystywanie systemu oceniania w
trakcie zajęć, jako integralnego elementu
procesu nieustannego uczenia się i
zapewnienie progresu uczniów w zdobywaniu
wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności.

Wykorzystywanie systemu oceniania jedynie
w celu weryfikacji osiągnięć na
poszczególnych etapach edukacji.

Kluczowe cechy IBL
 Rozwijanie kultury opartej na stawianiu problemów/zagadnień/pytań.
 Praca w duchu naukowym (wykorzystanie cyklu pracy naukowców w
stawianiu i badaniu zagadnień w toku uczenia się).
 Uczenie się na błędach.

 Zabezpieczenie wiedzy podstawowej, samodzielne ustanowienie przez
uczniów powiązań myślowo-poznawczych pomiędzy elementami wiedzy
nabytej z różnych źródeł.

Kluczowe cechy IBL
 Kumulacyjny proces uczenia się.
 Doświadczenie granic możliwości dyscyplin naukowych oraz podejść
interdyscyplinarnych.
 Zachęcanie w jednakowym stopniu dziewcząt i chłopców do udziału w edukacji
w zakresie wszystkich dyscyplin przyrodniczych i ścisłych.
 Promowanie współdziałania i współpracy uczniów.
 Autonomiczne uczenie się; dostrzeganie potrzeb zarówno uczniów z
trudnościami, jak i uczniów utalentowanych; dywersyfikacja nauczania

IBL – nie dajmy się zwariować

Nie wszystkie elementy edukacji nauk przyrodniczych
wymagają implementacji IBSE; nie dajmy się zwariować!

Wynne Harlen, 2012

