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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Badań Edukacyjnych, Krajowy numer identyfikacyjny 17823500000000, ul. ul. Górczewska  8, 01-180  Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. 22 241 71 00, e-mail zamowienia@ibe.edu.pl, faks 22 241 71 11. 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzi w Polsce najnowszą

edycję MiędzynarodowegoBadania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022. ICCS jest

największym międzynarodowymbadaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej, mającym pokazać stopień gotowości młodych ludzi do udziału

w życiu społecznym, przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a

także postawy i zachowania obywatelskie uczniów. Badanie ICCS 2022 będzie przeprowadzane na terenie szkół podstawowych wśród uczniów

z wylosowanych oddziałówklasy ósmej z użyciem narzędzi badawczych w formie papierowej. Badanie wśród uczniów ma charakter

audytoryjny. Badanie obejmuje także dyrektorów szkół i nauczycieli. Badanie wśród nauczycieli klas ósmych (w formie ankiety online) będzie

prowadzone przez Zamawiającego, Wykonawca w przypadku badania nauczycieli będzie pełnił jedynie rolę wspierającą. Na badanie składa

się: Badanie pilotażowe (okienko testowe:22 lutego – 12 marca 2021. Liczba szkół: 32 z woj. dolnośląskiego, podlaskiego, warmińsko-

mazurskiego Badanie główne (okienko testowe: 28lutego – 8 kwietnia 2022 Liczba szkół: 170 z całej Polski. Próba uczniów w badaniu

pilotażowym to ok 1200 uczniów, zaś w badaniu głównymszacujemy, że wyniesie ok 4700-4800 uczniów (liczba szacunkowa i może ulec

zmianie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiZałącznik nr 7 do SIWZ.II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,

rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania iwymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub robotybudowlane: Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa

Edukacji Narodowej prowadzi w Polsce najnowszą edycję MiędzynarodowegoBadania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and

Citizenship Education Study) ICCS 2022. ICCS jest największym międzynarodowymbadaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej, mającym

pokazać stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, przygotowaniedo pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i

rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zachowaniaobywatelskie uczniów. Badanie ICCS 2022 będzie

przeprowadzane na terenie szkół podstawowych wśród uczniów z wylosowanych oddziałówklasy ósmej z użyciem narzędzi badawczych w

formie papierowej. Badanie wśród uczniów ma charakter audytoryjny.Badanie obejmuje takżedyrektorów szkół i nauczycieli. Badanie wśród

nauczycieli klas ósmych (w formie ankiety online) będzie prowadzone przez Zamawiającego,Wykonawca w przypadku badania nauczycieli

będzie pełnił jedynie rolę wspierającą. Na badanie składa się: Badanie pilotażowe (okienko testowe:22 lutego – 12 marca 2021. Liczba szkół:

32 z woj. dolnośląskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego Badanie główne (okienko testowe: 28lutego – 8 kwietnia 2022 Liczba szkół:



170 z całej Polski. Próba uczniów w badaniu pilotażowym to ok 1200 uczniów, zaś w badaniu głównym szacujemy, że wyniesie ok 4700-4800

uczniów (liczba szacunkowa i może ulec zmianie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiZałącznik nr 7 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzi w Polsce

najnowszą edycję Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022.

ICCS jest największym międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej, mającym pokazać stopień gotowości młodych ludzi

do udziału w życiu społecznym, przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji

obywatelskiej, a także postawy i zachowania obywatelskie uczniów. Badanie ICCS 2022 będzie przeprowadzane na terenie szkół

podstawowych wśród uczniów z wylosowanych oddziałów klasy ósmej z użyciem narzędzi badawczych w formie papierowej. Badanie wśród

uczniów ma charakter audytoryjny. Badanie obejmuje także dyrektorów szkół i nauczycieli. Badanie wśród nauczycieli klas ósmych (w formie

ankiety online) będzie prowadzone przez Zamawiającego, Wykonawca w przypadku badania nauczycieli będzie pełnił jedynie rolę wspierającą.

Na badanie składa się: Badanie pilotażowe (okienko testowe:08 marca – 26 marca 2021. Liczba szkół: 32 z woj. dolnośląskiego, podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego Badanie główne (okienko testowe: 28lutego – 8 kwietnia 2022 Liczba szkół: 170 z całej Polski. Próba uczniów w

badaniu pilotażowym to ok 1200 uczniów, zaś w badaniu głównym szacujemy, że wyniesie ok 4700-4800 uczniów (liczba szacunkowa i może

ulec zmianie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
Drukuj


