
Spolkový institut pro výzkum vzdělávání, inovace a rozvoj rakouského školství 
(Rakousko) 

Spolkový institut pro výzkum vzdělávání, inovace a rozvoj rakouského školství (BIFIE – 
Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des Österreichischen 
Schulwesen) vznikl 1. 1. 2008 a je hlavní organizací zaštiťující inovativní rozvoj školství v 
Rakousku. Mezi stanovené úkoly patří aplikovaný výzkum vzdělávání, monitoring vzdělávání, 
národní vzdělávací report, rozvoj kvality, poskytování informací a podpory. Organizace má 
pobočky ve Vídni, Salcburku a Štýrském Hradci.  

Počet zaměstnanců: 55 

Pokryté vzdělávací sektory 

 předškolní   
 základní 
 střední  
 speciální 

Klíčové funkce 

 rozvoj politik, poradní orgán vlády  
 podpora a poradenství školám   
 výzkum/evaluace  
 informační centrum/dokumentace  
 výzkumná činnost   

Aktuální vzdělávací priority/projekty: 

 zlepšení kvality škol  
 vzdělávací standardy  
 revize systému hodnocení/zkoušení   
 rozvoj škol  
 školní sebe-evaluace  
 monitoring  
 obecné/klíčové kompetence/dovednosti  

Aktuální organizační priority  

 vytvoření efektivnější infrastruktury  
 konsolidace vnitřních komunikačních struktur  
 zajištění financování  

Představení jednotlivých center: 
 
Centrální management a služby 
 
Centrála v Salcburku zajišťuje především organizační a personální záležitosti a stará se o 
vztahy s veřejností.  
 
Centrum pro management dat a statistiky 
 
Také působí v Salcburku, realizuje aktivity napříč jednotlivými pobočkami a sbírá data týkající 
se všech studií realizovaných v rámci BIFIE. Zároveň nabízí služby v oblasti výzkumu i dalším 
institucím.  
 
Štýrský Hradec – Centrum pro výzkum vzdělávání & evaluaci 
 
Zkoumá školní realitu a navrhuje postupy, vedoucí ke zlepšení vzdělávání. Klade si otázky 
jako: Co je dobrá výuka a co může být uděláno pro to, aby zájem a potěšení byly běžnými 
postoji v našich školách? Mohou vzdělávací standardy přispět ke zlepšení výuky? Mohou se děti 
s rozdílnými potřebami vzdělávat spolu nebo je lepší vzdělávat je odděleně? 

 1



 2

 
Hlavní projekty: 

• Raná jazyková výuka – je zjišťováno, zda mohou předškolní aktivity zaměřené na 
osvojení jazyka přispět integraci dětí z rodin migrantů 

• Rozvoj školy orientovaný na data – jsou vyhodnocovány zásadní aspekty kvality škol 
(např. atmosféra, podpora učení ve třídě) a výsledky jsou předkládány zpět pedagogům 
a vedení škol 

 
Salcburk – Centrum pro monitoring & standardy 
 
Cílem je vytvořit databázi obsahující informace o vzdělávacím systému a získat důvěryhodný 
základ pro rozhodnutí v oblasti vzdělávacích politik. Toto centrum je také zodpovědné za 
národní implementaci mezinárodních studií školního výkonu (OECD – Organization for 
Economic Co-operation and Development, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 
IEA – The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Mezinárodní 
asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání).  
 
Hlavní projekty: 

• Mezinárodní srovnávací studie školního výkonu  
• Hodnocení vzdělávacích standardů – definování standardů, kterých mají žáci a žákyně 

dosáhnout ve čtvrtém a osmém ročníku v němčině a matematice (a angličtině v případě 
vyššího ročníku)  

  
Vídeň – Centrum pro inovace & rozvoj kvality 
 
Aktivity jsou zaměřené na realizaci inovativních pilotních projektů a využití získaných dat pro 
školní praxi. Centrum spolupracuje s národními sítěmi, institucemi poskytujícími vzdělávání 
učitelům, výzkumnými centry, školními úřady a dalšími partnery. Poskytuje asistenci novým 
projektům a podporuje jejich implementaci na regionální i národní úrovni.    

• Standardizace zkoušek – při ukončení akademicky zaměřených středních škol. 
• Implementace vzdělávacích standardů – rozvoj nástrojů pro analýzu, utváření konceptů 

vzdělávání a propojování činitelů ve vzdělávání.  
 
Kontaktní informace 
 
Education Research & Evaluation 
Hans-Sachs-Gasse 3/II / 8010 Graz 
 
Innovation & Quality Development 
Schreyvogelgasse 2/5. Stock / 1010 Wien 
 
http://www.bifie.at 
 
CIDREE reprezentant 
Günter Haider, ředitel  
g.haider@bifie.at  
 
CIDREE kontaktní osoba 
Erich Svecnik 
e.svecnik@bifie.at  
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