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"Prawdą jest, że wobec wyzwań, które stają przed nami,

edukacja nie potrzebuje reformy, lecz transformacji. Kluczem tej

transformacji nie powinno być standaryzowanie edukacji,

lecz jej personalizacja, obserwowanie indywidualnych talentów

dzieci i umieszczanie swoich uczniów w środowiskach,

w których będą chciały się uczyć i samoistnie odkrywać swoje

prawdziwe pasje."

Sir Ken Robinson



I. O CZYM PISZEMY?



Coraz więcej uczniów korzysta z internetu w celach edukacyjnych. Coraz więcej nauczycieli ten fakt wykorzystuje. Należy

spodziewać się wzrostu znaczenia pozaszkolnej nauki w internecie w różnych formach – jeszcze bardziej powszechne staną się

narzędzia do nauki online, kursy, pomoce naukowe. Wzrośnie popularność osobowości w mediach społecznościowych

(influencerów) w dziedzinie edukacji.

Dlaczego? Nowe technologie mają coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Jest to widoczne także w edukacji. Blisko

90 procent nauczycieli badanych przez Brainly uważa, że uczniów motywuje do nauki zainteresowanie przedmiotem, i już prawie tyle

samo proponuje uczniom korzystanie z internetu, by uzupełnić wiedzę zdobytą podczas lekcji.

Jest także drugi powód. Polscy nauczyciele obawiają się, że w wyniku reformy systemu oświaty przygotowanej przez rząd uczniowie

zostaną przypisani do różnych typów szkół niezgodnie z ich możliwościami intelektualnymi. Uczniowie będą zatem potrzebowali

dostosowanego do nich indywidualnie wsparcia w codziennej edukacji. To właśnie znajdą w sieci.



Co zakłada reforma edukacji?

1. szkoła podstawowa od 7. roku życia

2. likwidacja gimnazjów

3. wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej, a po niej wybór: liceum lub szkoła branżowa

Przed twórcami i użytkownikami Internetu stoi jednak ważny problem wiarygodności treści: choć nauczyciele chętnie polecają

swoim uczniom strony internetowe jako źródło dodatkowej wiedzy i pomoc w nauce, są jednocześnie zaniepokojeni

wiarygodnością większości tych źródeł.

Na tych właśnie zagadnieniach koncentruje się raport Brainly „Przyszłość edukacji online 2017”. Brainly jest edukacyjnym

serwisem społecznościowym, w którym 80 milionów uczniów na całym świecie wzajemnie wspiera się w nauce. W samej Polsce

pomaga sobie w nim 7 milionów użytkowników. Brainly stale prowadzi badania w dziedzinie edukacji, aby lepiej poznać

środowisko w którym funkcjonują nauczyciele, uczniowie i rodzice.



Raport „Przyszłość edukacji online 2017” opracowaliśmy

w oparciu o serię badań fokusowych i ankiet. W tych pierwszych wzięło

udział 50 osób: 18 nauczycieli, 8 rodziców i 24 uczniów. Następnie

na kluczowe tematy odpowiedziało nam w ankietach 524 nauczycieli

i 2146 uczniów. Przeanalizowaliśmy media społecznościowe: Facebook,

Twitter i YouTube, aby sprawdzić popularność stron i profili związanych

z edukacją, a także najistotniejsze dla nauczycieli i rodziców tematy

oraz obawy podzielane przez te grupy. Badanie zostało

przeprowadzone w roku 2016. Rankingi popularności stron i profili

w social mediach odzwierciedlają stan na czerwiec 2017 r.

II. METODOLOGIA
BADAŃ



III. ROK SZKOLNY 2016/2017 W LICZBACH 



NAUCZYCIELE.
Myślą o reformie.
Boją się chaosu.
Chcą się doszkalać

Czym żyją polscy nauczyciele? Przede wszystkim reformą edukacji.

Badanie Brainly wykazało, że interesują ich zwłaszcza związane

z reformą problemy: nowych książek, nowego podziału szkół i cięć

zatrudnienia. Dyskutują na branżowych stronach na Facebooku,

szczególnie Związku Nauczycielstwa Polskiego, dziennikarki Justyny

Sucheckiej i „Głosu Nauczycielskiego”.

Nauczyciele są jednak także zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji,

szkoleniami, własnymi pensjami, czasem pracy i wynikami

egzaminacyjnymi swoich uczniów. Są otwarci na nowe technologie

i zachęcają uczniów do korzystania z konkretnych stron internetowych,

aby pogłębiali własne zainteresowania.



FACEBOOK: najpopularniejsze strony o edukacji wśród nauczycieli

Wśród nich najwięcej interakcji użytkowników wywołują



Nauczyciele na Twitterze szukają polityki. Na YouTubie chcą się doszkalać

Najpopularniejsze wśród nauczycieli profile na Twitterze

Nauczyciele subskrybują kanały na YouTubie



IV. NAUCZYCIELE
W INTERNECIE



Nauczycieli interesują

• zmiany w systemie edukacji: nowe książki, nowy podział szkół, cięcia zatrudnienia (strajk)

• podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, pensje, czas pracy

• wyniki egzaminacyjne uczniów

Tego nauczyciele się obawiają

• konflikt z wychowawcami z przedszkoli

• podział we własnym środowisku

• brak autonomii w prowadzeniu zajęć

• niskie wynagrodzenia

• brak szacunku i uznania ze strony rodziców, uczniów i rządu

• braki własnych kwalifikacji zawodowych

• wzrost biurokracji

• niezrozumienie sytuacji nauczycieli przez rząd (wynagrodzenia, zasoby, szanse rozwoju zawodowego)

• rywalizacja między szkołami, zróżnicowanie w poziomie nauczania, w tym podział geograficzny

• brak zaufania do nowych technologii

• mniejsze przywileje terapeutów mowy i języka względem nauczycieli



Jak zmotywować ucznia i dlaczego potrzebny jest do tego internet?

Co zdaniem nauczycieli najbardziej motywuje uczniów do nauki?

Dlatego nauczyciele szukają strategii motywacyjnych dla uczniów. Co im proponują?



Jak zmotywować ucznia i dlaczego potrzebny jest do tego Internet?

Czy szkolne przedmioty uczniom wystarczą?
Zapytaliśmy nauczycieli: Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem: „Przedmioty, których uczą się moi uczniowie,

są wystarczająco dobre, by przygotować ich do standaryzowanych testów, uniwersytetu albo kariery”?

Nauczyciele uważają ponadto, że skupiają się na przygotowaniu uczniów do matury za bardzo. Ich zdaniem uczniowie powinni raczej rozwijać

krytyczne myślenie, niż uczyć się szybkiego rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Znaczenie matury powoduje, że uczniowie spędzają

większość czasu na przygotowaniach do niej, a nie na rozwijaniu osobistych zainteresowań.

Większość nauczycieli uważa, że prace domowe pogłębiają wiedzę uczniów. Według nauczycieli w odrabianiu lekcji nie chodzi o znalezienie

dobrych odpowiedzi na zadane pytania, ale o proces dochodzenia do nich.



Nauczyciele polecają uczniom konkretne strony

Khan Academy, Epodreczniki, Matzoo, and YouTube

– to strony, do których nauczyciele najczęściej odsyłają swoich uczniów.

Nauczyciele wierzą, że Netflix pomaga w nauce języka angielskiego, a Wikipedia – w wyszukiwaniu sprawdzonych informacji.



V. WIARYGODNOŚĆ 
INFORMACJI W INTERNECIE



Mimo że nauczyciele chętnie polecają swoim uczniom strony internetowe jako źródło

dodatkowej wiedzy i pomoc w nauce, niepokoi ich wiarygodność treści online.

462 na 524 nauczycieli (88,17 proc.) potwierdza, że uczy w szkole weryfikowania

wiarygodności informacji z sieci. Nie potwierdza tego 62 nauczycieli (11,83 proc.)

Jakie informacje z sieci nauczyciele uznają za wiarygodne? 

(Istniała możliwość wielokrotnego wyboru.)



VI. KOREPETYCJE,
KURSY ONLINE

70% uczniów w Polsce płaci za korepetycje

angielski i matematyka – to najczęściej pobierane prywatne lekcje 

16 zł to średnia cena prywatnych lekcji grupowych

30-60 zł kosztują prywatne zajęcia indywidualne

Rośnie zainteresowanie nauką języków

1,5 mln Polaków bierze indywidualne lekcje języków

1 mln Polaków chodzi na płatne kursy językowe

40% Polaków szuka obecnie prywatnych lekcji języków

3 tys. szkół językowych działa w całym kraju 



Korepetycje wciąż potrzebne

Dlaczego korzystam z korepetycji?
•  Jestem dobry z danego przedmiotu i chcę podnieść swój poziom, by np. dostać się na określone studia.

•  Gorzej mi idzie z danego przedmiotu i chcę poprawić swoje oceny.

Ile kosztują korepetycje? 



Gdzie szukać doszkalania online?

E-korepetycje.net - 181 przedmiotów

Korepetycje.com.pl - 100 przedmiotów

Korepetycje.edu.pl - 65 przedmiotów

Ekorki.pl - 130+ przedmiotów

Wytlumacz.pl - 16 przedmiotów

Bryk.pl - język polski

Klp.pl - język polski

Wolnelektury.pl - język polski 

Matematyka.pl - matematyka

Matemaks.pl - matematyka

Ang.pl - język angielski 

Zadania.info - fizyka



VII. UCZNIOWIE
W INTERNECIE



Istnieją dwa główne rodzaje stron facebookowych popularnych

wśród uczniów – strony influencerów społecznościowych

i influencerów edukacyjnych. Osoby te tworzą własne marki

bazujące na ich osobistej tożsamości. To przeważnie

recenzenci gier albo recenzentki mody. Nastolatki używają

Facebooka do komunikowania codziennych aktywności

jak w pamiętniku i promowania własnych treści z innych

kanałów (Instagram, YouTube, Snapchat).



Infuencerzy

Najpopularniejsi influencerzy wśród uczniów na Facebooku (są śledzeni dla rozrywki, dla publikowanych filmów
z YouTuba, akcji reklamowych i promocyjnych, prywatnych historii ilustrowanych zdjęciami i memów)

Najpopularniejsi edukacyjni influencerzy na Facebooku (chętnie oglądane są ich filmy na YouTubie, prywatne życie
i ciekawostki naukowe; popularnością cieszą się konkursy dla fanów) 



Twitter i lifestyle

Uczniowie na twitterowych profilach interesują się wakacjami, codziennym życiem w szkole, zadaniami domowymi, programami

telewizyjnymi (Top Model Poland, Azja Express, Twoja twarz brzmi znajomo, MasterChef), bieżącą sytuacją (np. #CzarnyProtest, wybory

w USA), premierą iPhona 7 (silna potrzeba posiadania), PokemonGo, makijażem, kosmetykami dla młodzieży, byciem pięknym/piękną,

kompleksami, miłością/związkami.



Uczniowie subskrybują na YouTubie

Influencerów

i influencerów edukacyjnych



Nikt nie wie wszystkiego, za to wszyscy wiedzą coś. Peer-to-Peer, czyli nauka w grupie

Jak pisaliśmy wcześniej, więcej niż 8 na 10 nauczycieli pozwala uczniom

na uczenie się kooperatywne. Widzą w tym szansę skutecznego

zmotywowania uczniów do pracy. Oprócz tego 40 proc. nauczycieli

tworzy grupy w mediach społecznościowych do pozalekcyjnego

kontaktu z uczniami.

Działania te świadczą o wzroście znaczenia nauczania peer-to-peer –

nabywania wiedzy i umiejętności poprzez aktywną pomoc i wsparcie

innych. Zazwyczaj opiera się ono na komunikacji dwustronnej,

która nie wymaga specjalnych warunków, a przynosi znaczące korzyści

dla uczących i uczonych.



Nikt nie wie wszystkiego, za to wszyscy wiedzą coś. Peer-to-Peer, czyli nauka w grupie cd.

– Nauka kooperatywna zwiększa poczucie własnej wartości uczniów, polepsza ich zdolności komunikacyjne, a dzielenie wspólnych

doświadczeń przyspiesza naukę – mówi Erik Choi, specjalista od peer-to- peer learning w Brainly. Według raportu serwisu Brainly

każda z grup odbiorców dostrzega inne zalety nauki kooperatywnej: nauczyciele podkreślają, że uczestnicy szybciej w ten sposób

się uczą, bo porozumiewają się tym samym językiem, natomiast uczniowie, że przekazywanie komuś wiedzy jest najefektywniejszym

sposobem na naukę. Do korzystania z Brainly motywuje ich chęć odrobienia pracy domowej, poprawienie ocen, weryfikacja

już zdobytej wiedzy, a także przygotowanie się do klasówek i testów końcowych.

Nauczanie kooperatywne jest efektywną metodą – w znaczący sposób poprawia jakość nauczania. Dostępne dla uczniów portale

edukacyjne pokazują tylko nowe schematy, klisze, które nie usprawniają procesu. Brainly działa inaczej. Ułatwia uczniom pomaganie

innym, co uczniowie zawsze uważali za najlepszy sposób nauki, utrwalający własną wiedzę. Wspólny język, którym porozumiewają

się użytkownicy, pozwala szybciej zapamiętać informacje. Łatwiej jest ułożyć sobie plan wypracowania, gdy kolega wytłumaczy,

jak to zrobić. Ani czas, ani miejsce nie stoją na przeszkodzie w zdobywaniu wiedzy.



VIII. RODZICE
W INTERNECIE



W tej grupie internautów zazwyczaj dyskutuje się na tematy

dotyczące rodzicielstwa – wychowywania dzieci, bycia

rodzicem, bycia parą, a także o odżywianiu, bezpieczeństwie,

jakości edukacji, komunikacji z nauczycielami, używkach,

edukacji seksualnej, przemocy i radzeniu sobie z nastolatkami.



Najpopularniejsze strony dla rodziców na Facebooku

Fanpejdże dla rodziców, które wywołują najwięcej interakcji

Rodziców interesuje
• Zdrowie i aktywności, zwłaszcza na lato i jesień

• Jak wykorzystać wakacje do aktywizowania dzieci

• Pierwsze dni z niemowlakiem

• Powrót do przedszkola i szkoły (oraz pierwszy dzień w tych instytucjach)

Rodzice obawiają się o
• Dietę 

• Bezpieczeństwo

• Jakość edukacji

• Przyjaźnie 

• Uzależnienie od internetu i urządzeń mobilnych

• Dorastanie nastolatków 

• Kwestie autorytetów

• Komunikację z nauczycielami

• Narkotyki, alkohol, papierosy

• Edukację seksualną

• Przemoc w relacjach z innymi (seksizm, brak stawiania granic)



W Polsce rozwija się wewnętrznie zróżnicowany edukacyjny ekosystem. Trzy grupy,
które go tworzą – nauczyciele, uczniowie i rodzice – mają odrębne potrzeby,
zainteresowania i problemy, czego innego się obawiają. Wszystkie te grupy korzystają z
internetu, ale każda z nich inaczej.

Nauczyciele używają go najczęściej jako narzędzia pozyskiwania i wymiany informacji
o reformie oświaty, doszkalania się oraz rozszerzania lekcji o dodatkowe treści.

Uczniowie najczęściej szukają w internecie rozrywki i pola do ekspresji.

Rodzicie natomiast korzystają z internetu w celu pozyskiwania informacji i wymiany
poglądów o problemach rodzicielstwa.

Nauczyciele dobrze wiedzą, że uczniów motywuje do nauki rozwijanie ich własnych
zainteresowań i wzajemne uczenie się między sobą (nauka w grupach). Dlatego
polecają uczniom korzystanie z internetu i nowych technologii właśnie w tych celach.

Nauczyciele nie mają jednak pełnego zaufania do treści online. Należy pozytywnie
ocenić fakt, że przeważająca większość z nich uczy swoich wychowanków krytycznego
korzystania z zasobów internetu – a nie zniechęca ich do korzystania z sieci.

Trend ten oznacza, że rynek internetowych treści i narzędzi edukacyjnych będzie się
rozwijał. Należy oczekiwać podniesienia jakości i wiarygodności w tym sektorze –
co odpowie na potrzeby zwłaszcza nauczycieli i uczniów.

IX. PODSUMOWANIE



X. PRZYSZŁOŚĆ 
EDUKACJI ONLINE 
- WNIOSKI

Aktywności wskazane przez nauczycieli, rodziców i dzieci

mówią same za siebie – edukacja online w Polsce ma się coraz

lepiej, zarówno w modelu grupowym, jak indywidualnym.

Obserwując wzrost popularności zdobywania lub uzupełniania

wiedzy w sieci, możemy śmiało prognozować, że z roku na rok

ten trend będzie coraz bardziej powszechny – nauczyciele

obdarzają internetowe źródła coraz większym zaufaniem oraz

instruują swoich uczniów jak weryfikować ich poziom

merytoryczny, uczniowie chętnie sięgają po wiadomości do

sieci, zaś rodzice postrzegają czas spędzony przez swoje

dzieci przed komputerem inaczej, niż kilka lat temu.

Nieunikniony jest więc rozwój internetowych treści i narzędzi

edukacyjnych, które odpowiedzą na potrzeby wszystkich

trzech grup.

Anna Sieroń, Content Manager w Brainly



Brainly to największa na świecie społeczność uczniów

do pomocy w nauce online. Serwis odwiedza ponad

80 milionów użytkowników z ponad 35 krajów.

Uczniowie zadając pytania i odpowiadając na nie

pomagają sobie w trudnościach w nauce,

przygotowaniu do testów i problematycznych

zadaniach. Brainly dzięki pracy z wielomilionową

społecznością prowadzi badania dotyczące tematów

okołoedukacyjnych i społecznych, dających wgląd

w opinie, zachowania i preferencje młodzieży.
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