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Ponad 10 mld dolarów – tyle tylko w tym roku inwestorzy
venture capital mają zainwestować w branżę EdTech, czyli sektor
innowacyjnych firm oferujących technologiczne rozwiązania
edukacyjne. Określenia typu „boom” czy „złoty okres” są
tu codziennością. Na fali pandemii z dnia na dzień cyfryzacja
edukacji przestała postępować krok po kroku, a wystrzeliła jak
rakieta, próbując zaspokoić popyt miliardów uczniów, studentów,
nauczycieli i rodziców. Stało się to wspólnym dla mieszkańców
całego świata, zupełnie nowym doświadczeniem zdalnej nauki,
nadającym na lata kosmiczne tempo rozwoju rynku edukacji
cyfrowej. Eksperci szacują, że w 2025 r. rynek ten ma być wart
mniej więcej 305 mld dolarów. Powiększa się jednocześnie
grupa EdTechowych jednorożców, które są już warte ponad
77 mld dolarów. Tylko od maja 2020 r. na świecie przybyło aż 13
takich podmiotów1. Zapewne w chwili, gdy raport trafi w Państwa
ręce, cyfry te będą jeszcze bardziej imponujące.

2

„Nie ograniczaj swoich dzieci do własnego toku i rozumienia
sposobu nauki. One urodziły się w innym czasie” – głosi chińskie
przysłowie i – jak doskonale wiemy – przytakują temu uczniowie
i studenci na całym świecie. Za tym idzie fala przedsiębiorców,
także w Polsce, gotowych nieść kaganek cyfrowej oświaty i jeszcze
zarabiać na tym potężne miliony.
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Biało-czerwone EdTech-y prężnie rozwijają się w ostatnich latach,
a niektóre, jak np. Brainly, wskazywane są na niemal pewnych
kandydatów na „jednorożce”. Trzeba jednak zaznaczyć, że te, które
odnoszą największe sukcesy, skupiają się głównie na ekspansji
zagranicznej. To właśnie w państwach azjatyckich czy w Stanach
Zjednoczonych popyt na tego typu usługi jest znacznie większy
niż w Polsce.
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W niniejszym raporcie postanowiliśmy prześwietlić i poddać
wszechstronnej analizie sytuację w polskiej oświacie, próbując
zidentyfikować

główne

bariery

we

wdrażaniu

rozwiązań

EdTech-owych w praktyce. A tych wciąż nie brakuje. Okazuje się,
że choć pandemia faktycznie przyspieszyła rozwój technologii
w edukacji, to jednak doświadczenia nauczycieli i rodziców, jeśli
chodzi o naukę zdalną, spowodowały, że polska szkoła z pewną
ulgą wróciła na stare, dobrze znane tory nauki stacjonarnej. Choć
na szczęście nie brakuje głosów odmiennych.
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To, że zmiana w tym obszarze musi nastąpić, jest bezsprzeczne.
Przez ostatnie dekady na sile przybierała istotność tzw. lifelong
learning, czyli uczenia się przez całe życie. Takie podejście umożliwi
kolejnym pokoleniom wchodzącym na rynek pracy, dostosowanie
się do zupełnie nowych trendów i potrzeb. Kluczową kwestią jest
także nauka zindywidualizowana, w myśl cytowanego przysłowia
– oderwanego od nawyków rodziców. Lekcje muszą stać się
ciekawsze, atrakcyjne dla młodych i powinny wzmacniać miękkie
kompetencje u dzieci. Postępująca automatyzacja i robotyzacja
kolejnych

obszarów

życia

powodują,

że

wiele

zawodów

w perspektywie kilku, kilkunastu lat może przestać istnieć.
Roboty i sztuczna inteligencja nie nabędą jednak tych czysto
ludzkich umiejętności: kreatywności, inteligencji emocjonalnej,
harmonijnej współpracy w grupie czy krytycznego myślenia.
Podobnie jak EdTech-y nie mogą być zdehumanizowanymi
technologiami, ignorującymi ludzkie nawyki, potrzeby i potencjał.
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To jest właśnie obszar, w którym EdTech-y mogą wspierać
nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Narzędzia i usługi
proponowane przez firmy tego sektora doskonale identyfikują
te problemy i proponują konkretne, świetnie sprawdzające się
rozwiązania. Wyzwaniem jest natomiast to, że nauczyciele czy
decydenci często o nich nie słyszeli lub nie dostrzegają, jakie
konkretnie korzyści będą płynęły z ich wdrożenia w edukacji.
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Oczywiście często zwraca się także uwagę na kwestie finansowe.
Polska szkoła jest wciąż niedofinansowana, choć największym
problemem nie jest wcale brak pieniędzy, lecz raczej nie zawsze
racjonalne ich wydawanie.
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Szczerze? Przed polską branżą EdTech jeszcze długa droga.
Startupy te muszą odrobić swoje lekcje, o których chińskie
przysłowie nie mówi nic. Muszą nauczyć się aktywnej komunikacji
zarówno ze szkołami, jak i rodzicami. Podpowiadać im, jakie
rozwiązania sprawdzają się najlepiej, pokazywać, jak one działają
w praktyce, wreszcie – w przypadku szkół – wspierać konkretną
wiedzą na temat możliwości pozyskania funduszy na zakup
i wdrożenie takich nowoczesnych narzędzi. Niezwykle istotna
jest także rola potencjalnych inwestorów, mogących uplasować
swój kapitał w dynamicznie rozwijającym się i perspektywicznym
sektorze, a równocześnie wesprzeć niezbędne zmiany w edukacji,
od których zależy nasza przyszłość. Mamy nadzieję, że niniejszy
raport – jego diagnoza i mnogość opinii oraz danych w nim
zawartych – będą jedną z inspiracji do tej zmiany.
Zapraszamy do lektury.

Sebastian Kulczyk
Prezes Kulczyk Investments

Tomasz Snażyk
Prezes Fundacji Startup Poland
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Startupy EdTech
w Polsce
Działalność polskich EdTech-ów jest bardzo zróżnicowana. Część kieruje swoją
ofertę do szkół czy nauczycieli. Dla innych grupą docelową są rodzice i ich
dzieci. Usługi i rozwiązania proponowane przez te podmioty dzielą się na kilka
głównych kategorii, co pokazuje poniższa grafika.

Kategorie – czym zajmują się spółki edu w Polsce

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

2,5%

MATERIAŁY EDUKACYJNE

APLIKACJE I GRY EDUKACYJNE

22,5%

HUMAN RESOURCES

22,5%

6,25%

NAUKA JĘZYKÓW

11,25%

NAUKA PROGRAMOWANIA

OPROGRAMOWANIE

6,25%

PRODUKTY I GADŻETY MULTIMEDIALNE

WSPARCIE ZARZĄDZANIA
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8,75%

17,5%

22,5%

Prześledziliśmy zakres działalności młodych firm, które zdecydowały się
wspierać obszar edukacji2. Z analizy wynika, że największa część polskich
EdTech-ów oferuje rozwiązania służące do nauki programowania. Odsetek
takich firm – prowadzących szkolenia, kursy i szkoły kodowania – stanowi
obecnie w Polsce ponad 22%. Na podobnym poziomie plasują się narzędzia
skategoryzowane przez nas jako HR. Pod tą nazwą kryją się zazwyczaj różnego
rodzaju materiały multimedialne, które mają za zadanie wesprzeć rozwój
pracowników, ich karierę i zagwarantować wsparcie mentoringowe.
Trzecia najliczniejsza grupa (17,5%) to producenci lub dystrybutorzy sprzętu
i gadżetów służących do nauki – od multimedialnych tablic, monitorów,
tabletów, przez interaktywne zestawy do nauki, aż po „magiczne” dywany
dla klas, drukarki 3D i roboty. 11,25% stanowią podmioty pomagające w nauce
języków obcych, najczęściej języka angielskiego.
Część proponuje dostęp do szerszej bazy wiedzy, a także wirtualnych korepetycji,
nie tylko z języka, lecz także z wielu różnych przedmiotów szkolnych i dziedzin
nauki. Zazwyczaj działają one na zasadzie dostępnych dla każdego platform
edukacyjnych. Są także w Polsce EdTech-y koncentrujące się na uczeniu
poprzez gry edukacyjne (gamifikacja).
Znaczny odsetek EdTech-ów ma celu nie tyle edukację jako taką, ile pomoc
nauczycielom lub szkołom, oferując im wsparcie dydaktyczne lub pomoc
w zarządzaniu, np. w kwestiach administracyjnych.
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Polski EdTech
ze światowym
potencjałem

Dla osób niezwiązanych z branżą EdTech stwierdzenie, że polskie firmy edukacji
technologicznej odnoszą sukcesy nie tylko na rodzimym rynku, lecz także
za granicą, może być zaskoczeniem. Oczywiście większość osób związanych
ze startupami kojarzy sukces Brainly, naszego sztandarowego EdTech-u, który
jest rozpoznawalny w branży na całym świecie. Natomiast dzięki takim firmom
jak: Photon, Skriware, Funtronic, BeCreo, Revas, Coders Lab, NovaKid, Nuadu
i wielu innym polski EdTech jest obecny praktycznie na wszystkich kontynentach
i w najdalszych zakątkach świata. Dystrybutorzy czy partnerzy zagraniczni
polskich firm często chwalą ich innowacyjność oraz elastyczność. Ciężko
jednoznacznie wskazać przyczyny tych sukcesów, natomiast można wymienić
kilka mocnych stron polskiego ekosystemu EdTech-owego. W ostatnich
latach poczyniono wiele inwestycji w infrastrukturę szkolną, co z jednej strony
zapewniło podstawy do wdrażania technologii w szkole, a z drugiej strony dało
impuls do zamówień nowych rozwiązań technologicznych. Kolejnym mocnym
punktem jest stosunkowo duża liczba nauczycieli zainteresowanych innowacją
(niektórzy z nich współpracują ze startupami, dzieląc się doświadczeniem
i wiedzą na temat wdrażania technologii w szkołach). Wiele firm wskazuje
większą łatwość we współpracy z nauczycielem w Polsce niż w takich krajach
jak Niemcy czy Francja.
Osobiście wierzę, że EdTech może stać się naszym kolejnym polskim produktem
eksportowym. Żeby było to możliwe, potrzeba jednak silnego ekosystemu dla
tej branży. Wsparcie sektora publicznego i otwarcie się na większą współpracę
na linii startupy – szkoła czy startupy – instytucje publiczne przy specyfice
branży edukacji technologicznych jest konieczne. Warto tutaj brać przykład
z takich krajów jak: Finlandia, Estonia czy Singapur, gdzie można zauważyć
bardzo silną współpracę startupów EdTech z instytucjami publicznymi.
Ciekawym rozwiązaniem jest chociażby fiński program kreacji produktu
we współpracy startupu ze szkołami. Potrzebna jest również praca nad
zwiększaniem świadomości na temat samej branży i jej potencjału wśród
inwestorów i większych firm w celu zapewnienia finansowania i odpowiednich
partnerstw. Pandemia na pewno zwiększyła dynamikę rozwoju branży
i przyciągnęła uwagę na potencjał technologiczny w edukacji. W ostatnim
czasie zaczęło się pojawiać coraz więcej startupów edukacyjnych i wydaje się,
że w kolejnych latach znaczenie sektora EdTech będzie rosło zarówno w Polsce,
jak i na świecie, a sukces Brainly nie będzie odosobniony na polskiej mapie
edukacyjnych innowacji.
Mateusz Rybiński

Prezes
Fundacji EdTech Poland
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Wartość rynku EdTech na świecie
Globalny rynek technologii w edukacji stale zyskuje na wartości. Z danych
Global Market Research wynika, że w 2020 r. wartość rynku EdTech przekroczyła
250 mld dolarów. Tymczasem jeszcze 5 lat wcześniej, czyli w 2015 r., było
to 107 mld dolarów. Eksperci szacują, że w 2025 r. rynek ten ma być wart mniej
więcej 305 mld dolarów. Z pewnością pandemia ten wzrost jeszcze przyspieszy.
Jak czytamy w opracowaniu EdTech Founding 2021, przygotowanym przez
Brighteye Ventures, na świecie funkcjonują obecnie aż 24 „jednorożce”
EdTech-owe, które łącznie zebrały ponad 16 mld dolarów i są warte już ponad
77 mld dolarów. Co ciekawe, aż 13 z nich stało się „jednorożcami” w okresie
od maja 2020 r., z czego siedem w 2020 i sześć w pierwszej połowie 2021 r.
Najwięcej podmiotów na światowej liście „jednorożców” pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych. Nie bez powodu. Tamtejszy rynek odpowiada za 37%
globalnej wartości całego sektora EdTech. Amerykańskie fundusze venture
capital i private equity od lat inwestują w podmioty tej branży. Z raportu
E-Learning Market Trends 2021, Global Forecast Report 2027 wynika, że
w ciągu następnych 6 lat ten segment rynku wzrośnie jeszcze o 17%. Eksperci
przewidują, że dla dalszego rozwoju EdTech-u za oceanem kluczową rolę
odegra rozwijająca się technologia 5G, ułatwiająca znacząco możliwość
wdrażania innowacyjnych rozwiązań w edukacji.

20,78

22,84

Wielkość rynku technologii edukacyjnych (EdTech)
Wielkość rynku technologii edukacyjnych (EdTech)w Ameryce Północnej
w Ameryce Północnej według sektora, 2016-2027 (w mld dolarów)
według sektora, 2016-2027 (w mld dolarów)

2016

2017

2018

Przedszkole
Źródło: grandviewresearch.com
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2019

2020

2021

2022

Edukacja wczesnoszkolna

2023

2024

2025

2026

Szkolnictwo wyższe

2027
Inne

Popularność rozwiązań EdTech-owych w najbardziej rozwiniętych krajach
europejskich, takich jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy kraje
skandynawskie, także rośnie, a Europa Zachodnia jest jednym z najbardziej
istotnych rynków dla EdTech-u. W krajach tych działa świetnie rozwinięta
infrastruktura, a w połączeniu z wysokimi nakładami na edukację oraz dużym
zainteresowaniem inwestorów tego typu startupami perspektywy dalszego
rozwoju wydają się bardzo optymistyczne.
Analitycy Brighteye Ventures wyliczyli, że europejski sektor EdTech jest wart
20 mld dolarów i rośnie w tempie 14% rocznie, a do 2027 r. jego wartość ma się
potroić i wynieść 60 mld dolarów.
Z raportu Europe EdTech and Smart Classroom Market opracowanego przez
Business Market Insights wynika, że najlepiej rozwinięte sektory EdTech ma pięć
krajów naszego kontynentu: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Rosja.
Jak jednak widać na prezentowanym niżej zestawieniu, globalnymi faworytami
w sektorze EdTech, oprócz podmiotów amerykańskich, są jednak obecnie wcale
nie firmy z Europy, ale z dwóch największych azjatyckich krajów – Chin oraz
Indii. Przewiduje się, że wzrost wartości segmentu EdTech będzie najszybszy
właśnie w regionie Azji i Pacyfiku (w latach 2021–2028 ma wynieść aż 22,6%).

12,8

15,1

Wielkość rynku
Wielkość
rynku technologii
technologiiedukacyjnych
edukacyjnychwwregionie
regionie Azji i Pacyfiku
Azji
i
Pacyfiku
według
sektorów,
2018-2028
(w
według sektorów, 2018-2028 (w mld dolarów) mld dolarów)

2018

2019

2020

Przedszkole

2021

2022

2023

2024

Edukacja wczesnoszkolna

2025

2026

2027

Szkolnictwo wyższe

2028
Inne

22,6% Rynek APAC CARG, 2021 – 2028
Źródło: grandviewresearch.com
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Absolutnymi rekordzistami są tu indyjskie ByJu’s i chińskie Yuanfudao.
Ta pierwsza, założona w 2011 r. w Bangalore, spółka jest warta 16,5 mld dolarów
i jest to jedna z pięciu najlepiej wycenianych firm w Indiach. Platforma
edukacyjna Yuanfudao jest z kolei wyceniana na 15,5 mld dolarów. Na podium
znalazł się także inny chiński startup – Zuoyebang – wart obecnie 10 mld
dolarów.
Data
ostatniej rundy

Rodzaj
ostatniej rundy

Wycena

Korepetycje

Czerwiec 2021

$35OM
Seria F

$16.5B

Chiny

Korepetycje

Grudzień 2020

$3OOM
Seria G Top Up

$15.5B

Zuoyebang

Chiny

Korepetycje

Grudzień 2020

$1.6B
Seria E+

$10.0B

VIPKid

Chiny

Język

Wrzesień 2019

$15OM
VC/PE Round

$4.5B

Articulate

USA

Szkolenia
korporacyjne

Lipiec 2021

$1.5B
Seria A

$3.75B

Unacodemy

Indie

Przygotowania
do testu

Sierpień 2021

$44OM
Seria H

$3.4B

Udemy.

USA

Marzec 2021

Seria F Top Up

$3.3B

Emeritus

Indie

Szkoła Policealna
Online

Sierpień 2021

$65OM
Seria E

$3.2B

ApplyBoard

Kanada

Rekrutacja
międzynarodowa

Czerwiec 2021

$300M
Seria D

$3.2B

Masterclass

USA

Podnoszenie
kwalifikacji

Maj 2021

$225M
Seria F

$2.75B

Firma

Kraj

Grupa

ByJu’s

Indie

Yuanfudao

Szkoła Policealna
Online/
Umiejętności

Źródło: HolonIQ

Dlaczego to właśnie EdTech-y z tych dwóch azjatyckich krajów osiągają tak
spektakularne sukcesy? Kluczem wydaje się demografia – populacja w obu
tych państwach przekracza 1 mld mieszkańców. Nie musiały więc one nawet
wychodzić poza macierzyste rynki, aby dorobić się statusu „jednorożca”.
Do pewnego stopnia dotyczy to także podmiotów amerykańskich, gdzie rynek
jest również spory. W Europie jest to jednak znacznie trudniejsze. Nawet jeśli
jakaś firma staje się monopolistą na rynku lokalnym, by odnieść sukces, musi
wyjść poza rynek krajowy i myśleć globalnie. Coraz więcej europejskich, w tym
polskich EdTech-ów, działa już w takiej skali. Za przykład może tu posłużyć
Brainly – polski startup, który z powodzeniem radzi sobie już w kilkudziesięciu
krajach.
W Azji dostęp do szybkiego Internetu staje się coraz bardziej masowy, a ludzie
oswajają się z nowymi technologiami. Dostęp do nich, w połączeniu z nadal
występującymi niedomaganiami systemów oświaty, powoduje, że mieszkańcy
tej części świata coraz chętniej sięgają po różnego rodzaju nowoczesne
rozwiązania, wypełniając tę edukacyjną lukę.
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Zastrzyk
pieniędzy
na rynku
EdTech

W 2020 r. rynek EdTech bardzo się zmienił. Pandemia wymusiła na szkołach
naukę zdalną, co otworzyło drogę dla innowacyjnych rozwiązań oferowanych
przez startupy i znacznie przyspieszyło wdrażanie nowych technologii
w edukacji. Co więcej, nowym trendem jest „anytime & anywhere”, czyli
rozwiązania oferujące naukę w dogodnym dla ucznia czasie i na dodatek
z materiałami spersonalizowanymi pod kątem indywidualnych potrzeb.
Zainteresowanie nowymi technologiami bardzo się zwiększyło, nie tylko wśród
uczniów, lecz także wśród instytucji. Szkoły oraz nauczyciele w swojej pracy
zaczęli używać narzędzi online (takich jak np. Google Workspace) do sprawnego
przeprowadzania testów, interaktywnych lekcji oraz materiałów do prac
domowych. Uczniowie zaczęli szukać nowych rozwiązań, które pomagają
w nauce i rozwoju osobistym.
Rynek EdTech w Europie dostał duży zastrzyk inwestycji VC, osiągając
rekordową liczbę 711 mln dolarów w 2020 r., czyli 13 razy więcej niż w 2013 r.
Liderem, jeśli chodzi o inwestycje, są startupy z UK, gdzie dokonano 40%
wszystkich transakcji, chociaż ich wartość była niższa niż w 2019 r.
Polska osiągnęła rekordowe wyniki m.in. dzięki Brainly, który pozyskał 81 mln
dolarów i jest największą na świecie platformą społecznościową, która
pomaga w edukacji uczniów. Startupy z Europy Środkowo-Wschodniej należą
do największych beneficjentów tego trendu – w 2020 r. w naszym regionie
podpisano ponad cztery razy więcej umów inwestycyjnych o wartości 12 razy
większej niż w 2019 r. Na całym świecie w 2020 r. VC zainwestowały ponad 10
mld dolarów w startupy EdTech, czyli dwa razy więcej niż w 2019 r. (brighteyevc).

Magdalena Przelaskowska
Google for Startups
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Jak wzrosła wartość polskich startupów EdTech w obliczu
pandemii?
Porównując segment EdTech w Polsce do innych sektorów, w których
funkcjonują startupy, trudno oprzeć się wrażeniu, że jest on wciąż traktowany
przez wielu inwestorów po macoszemu. Z pewnością takie gałęzie startupowe
jak: healthcare, e-Commerce czy FinTech wyprzedzają podmioty zajmujące się
edukacją o kilka długości. Szerzej o inwestowaniu w EdTech-y piszemy w dalszej
części raportu.
Zdecydowana większość polskich startupów EdTech-owych rozwija swój
biznes od co najmniej kilku lat, a w niektórych przypadkach – nawet
kilkunastu. Przytoczmy kilka przykładów z listy topowych polskich startupów
edukacyjnych: Brainly powstało w 2009 r., Explain Everything w 2011 r., Skriware
w 2015 r., a Novakid w 2017 r. Jak zatem widać, początki ich działalności
na rynku były zupełnie niezwiązane z pandemią COVID-19 i skutkami, które
przyniosła w obszarze edukacji. Ich modele biznesowe uwzględniały ogólny
światowy trend cyfryzacji usług edukacyjnych, który miał miejsce na długo
przed pandemią w związku z coraz szybszym upowszechnianiem się, także
w krajach rozwijających się, dostępu do szerokopasmowego Internetu czy
urządzeń mobilnych, takich jak smartfony lub tablety.
Oczywiście wybuch pandemii, a co za tym idzie – przełączenie się edukacji
szkolnej na tryb zdalny, przyspieszył te zmiany w sposób znaczący. Gdy niemal
z dnia na dzień praktycznie cały świat musiał przejść na zdalne nauczanie, wzrosło
zainteresowanie rozwiązaniami oferowanymi przez firmy z sektora EdTech.
Nagle okazało się, że opracowane już wcześniej produkty i usługi doskonale
sprawdzają się jako narzędzia do nauki, czy to tej szkolnej, czy uzupełniającej ją.
Pojawiają się w obiegu szacunki mówiące, że w ciągu kilku miesięcy pandemii
rozwój segmentu EdTech mógł „przeskoczyć” nawet o 2, 3 lata.
Polskie startupy edukacyjne od dobrych kilku lat rozpychają się na coraz
większej liczbie zagranicznych rynków, zarówno tych bliższych, europejskich, jak
i bardziej egzotycznych. Uczniowie korzystają z nich już niemal na wszystkich
kontynentach. O ile ta ekspansja miała miejsce już w latach poprzedzających
pandemię, o tyle obecnie wydaje się ona jeszcze przyspieszać. Problem zdalnej
edukacji i poszukiwanie różnorodnych, przydatnych rozwiązań wspierających
proces uczenia się są podobne na całym świecie.
Chyba najgłośniejszym przykładem sukcesu w ostatnim czasie jest Brainly. O ile
spółka ta jest obecna na zagranicznych rynkach już od 10 lat, o tyle pandemia
przyczyniła się do zwiększenia popularności oferowanych przez nią rozwiązań.
W tej chwili platforma ta ma ponad 350 mln użytkowników miesięcznie,
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a w bazie wiedzy globalnie zgromadzonych jest ponad 200 mln pytań
i odpowiedzi. Jest to zatem największa na świecie społeczność pomagającą
uczniom w edukacji. Te imponujące wyniki przekładają się na wycenę spółki –
pod koniec 2020 r. pozyskała ona w ramach serii D aż 80 mln dolarów na dalszy
rozwój swojej platformy. To absolutny rekord na polskim rynku.
Inny często wymieniany pozytywny przykład to Skriware. Drukarki 3D i roboty
Skriware są używane już w ponad 25 krajach na całym świecie, od Polski
po Australię. Spółka znalazła się w zestawieniu Deloitte Fast 50 Central Europe
2020 wskazującym 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych
w regionie CEE. To właśnie w czasie pandemii uruchomiony został sztandarowy
produkt spółki, czyli SkriLab. Mimo pogarszającej się sytuacji budżetowej
placówek szkolnych firmie udało się przeprowadzić ponad 15 wdrożeń
w szkołach i pozyskać trzech nowych dystrybutorów (Rosja, Indie i Australia).
Skriware przygotowuje się obecnie do wejścia na rynek NewConnect. Publiczna
emisja akcji (IPO) ma pomóc sfinansować skalowanie sprzedaży w USA oraz
uruchomienie platformy do nauki i zabawy w domu. Spółka chce osiągnąć
rentowność do końca 2022 r.
Rekordowe wzrosty pod względem bazy klientów, przychodów i zysku netto
w czasie pandemii odnotowuje Novakid. Spółka wypracowała w 2020 r. obrót
na poziomie 9 mln dolarów (w 2019 r. suma ta wyniosła 2 mln dolarów), wzrosły
też zyski netto. Firma Novakid rozwijała również dynamicznie bazę swoich
użytkowników – na platformie zarejestrowało się w ostatnim czasie aż 6 tys.
nowych uczniów, a suma klientów wyniosła tym samym ponad 30 tys. Dzięki
tak dobrym wynikom spółce w krótkim odstępie czasu udało się zrealizować
dwie rundy finansowania – pod koniec 2020 r. inwestorzy wyłożyli 4,25 mln
dolarów w ramach serii A, a już kilka miesięcy później, w ramach kolejnej rundy,
aż 34,7 mln dolarów.
Powyższe przykłady pokazują, że inwestorzy przekonują się do polskiego
EdTech-u. W kolejce stoi jeszcze wiele niezwykle ciekawych projektów.
Kolejne polskie startupy edukacyjne rozszerzają swoją obecność na rynkach
zagranicznych. Z systemu Photon Education korzystają już odbiorcy w 70
krajach. Innowacyjne szkoły uruchamiane przez Gigantów Programowania
są już dostępne w Chorwacji, Hiszpanii i na Słowacji, a niedawno do tej listy
dołączyły Bośnia i Hercegowina, Chile oraz Meksyk. Englibot już się chwali
klientami z Czech, Bułgarii i Węgier, a równolegle planuje wejście na inne
europejskie rynki, celując przede wszystkim we Włochy, Francję, Słowację
i Chorwację. Inne podmioty przymierzają się właśnie do pierwszych kroków
w zagranicznej ekspansji – SmartBee Club celuje w pierwszej kolejności
w Skandynawię, Holandię, Wielką Brytanię i południową część Hiszpanii.

21

Widać więc wyraźnie, że pandemia była do pewnego stopnia dopalaczem dla
EdTech-u, także tego polskiego. Startupy z tego segmentu coraz lepiej sobie
radzą. Ich cechą charakterystyczną jest uniwersalność i elastyczność, czyli
to, co w niezwykle trudnym pandemicznym czasie okazuje się najbardziej
kluczowe. Rozwiązania oferowane przez polskie startupy edukacyjne sprawdziły
się bardzo dobrze „w boju”. Największą korzyścią dla startupów w pandemii jest
przebicie bariery psychologicznej – zarówno nauczyciele, jak i rodzice i wreszcie
sami uczniowie przekonali się, że nowe technologie w edukacji są nie tylko
przydatne, ale wręcz niezbędne. Miejmy więc nadzieję, że także po wygaśnięciu
pandemii korzystanie z nich będzie już czymś naturalnym i oczywistym. Dzięki
temu wartość polskich startupów EdTech będzie nadal rosnąć.

Inwestycje w EdTech
Kto finansuje startupy EdTech i na jakim poziomie rozwoju?
Inwestorzy na świecie coraz częściej przyglądają się branży EdTech. Przykłady
Brainly czy Novakid pokazują, że są to często podmioty istotne na rynku
funduszy, które potrafią wyłożyć bardzo duże kwoty na taką transakcję.
Inwestorzy, oprócz samego finansowania, są gotowi dać też startupom swoje
zasoby i doradztwo.
Takie duże transakcje udowadniają, że to branża z potencjałem. Może to być
samospełniająca się przepowiednia – rynek rośnie i się rozszerza, a to z kolei
przyciąga uwagę kolejnych inwestorów. Oczywiście ogromne znaczenie w tym
kontekście ma pandemia, która zwiększyła zainteresowanie funduszy VC
EdTechem, przede wszystkim w Chinach, Indiach i USA.
16,1 dolarów globalnego kapitału VC w sektorze EdTech w 2020 r.

16,1 mld dolarów globalnego kapitału VC w sektorze EdTech w 2020 r.
Globalne finansowanie w vc sektorze edukacji, 2010 – 2020, w miliardach dolarów
Chiny

26.8B

USA

13.08
13,08

Indie
Europa
Reszta świata

4.0B
4,0B

4%

2.6B
2,6B

+4

1.7B
1,7B

+38%

2010
Źródło: HolonIQ
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Choć na razie polski EdTech rośnie, to inwestorzy jeszcze dosyć ostrożnie
podchodzą do podmiotów tego sektora. Dane PFR Ventures, podsumowujące,
jak dzielone były środki VC w poszczególnych branżach w 2020 r., pokazują,
że EdTech jest stosunkowo niszową gałęzią, jeśli chodzi o zainteresowanie
rynku venture capital. Nie znalazł się on na liście topowych branż w podziale
na poziom finansowania. Może to dziwić, tym bardziej że był to rok pandemii,
gdzie kwestie edukacyjne odgrywały tak kluczową rolę. Być może w kolejnych
latach proporcje te ulegną zmianie i podobnie jak na rynkach azjatyckich czy
amerykańskim fundusze VC w Polsce także w większym stopniu dostrzegą ten
potencjał.
Podział środków VC wg głównych branż
Podziat środków VC po głównych branżach

Udział w liczbie transakcji wśród branż, które przekroczyły 3%
Zdowie

25%

Enterprise
Software

15%

FinTech

9%

Marketing

6%

Transport

5%

Żywność

4%

Energia

4%

Życie domowe

4%

Gaming

3%

Telekomunikacja

3%

Nieruchomości

3%

Moda

3%

Źródło: PFR Ventures

Inwestorzy wykładający pieniądze na takie spółki raczej nie inwestują branżowo
– jeśli mają spółkę EdTech-ową w portfelu, jest to zazwyczaj jednostkowa
inwestycja. W bazie Dealroom znajduje się 55 podmiotów z siedzibą w Polsce,
inwestujących w startupy powiązane z edukacją. Większość krajowych
EdTech-ów pozyskuje jednak finansowanie od zagranicznych podmiotów.
Być może sukcesy odnoszone przez polskie spółki w innych krajach zachęcą
polskie fundusze do większego zainteresowania tym rynkiem.
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Przeanalizujmy, kto inwestował w wybrane krajowe EdTech-y i na jakim etapie
rozwoju.
Wspomniane już wcześniej Brainly jest tu swego rodzaju fenomenem, który może
pociągnąć innych. Inwestorami, którzy w 2020 r. złożyli się na astronomiczną,
nie tylko jak na polskie warunki kwotę 80 mln dolarów, były fundusze venture
capital (VC): Learn Capital, Prosus Ventures, Runa Capital, General Catalyst
Partners i Manta Ray VC. Jednak jeden polski fundusz znacznie wcześniej
dostrzegł potencjał drzemiący w tej spółce. Już w 2012 r. fundusz VC Market
One Capital z siedzibą w Warszawie, inwestujący w podmioty na wczesnej
fazie rozwoju, zainwestował w krakowską spółkę w ramach rundy Seed, która
w sumie wyniosła 500 tys. dolarów. W tej pierwszej rundzie wzięli jeszcze
udział niemiecki fundusz Point Nine Capital i Mariusz Gralewski, CEO spółki
DocPlanner.
W kolejnych dwóch rundach (seria A i B) udział brały niemal wyłącznie
fundusze zagraniczne, w tym amerykańskie (Runa Capital, General Catalyst
Partners, Learn Capital) oraz holenderski Prosus. W ramach drugiej
odsłony serii B przeprowadzonej w 2017 r. do grona dotychczasowych
inwestorów dołączył Kulczyk Investments. W jej ramach Brainly zebrało już
pokaźną kwotę 14 mln dolarów. W kolejnych seriach, oprócz stałego grona
dotychczasowych inwestorów, zainwestował też założony przez Sebastiana
Kulczyka fundusz Manta Ray. Seria C to kwota w wysokości 27 mln dolarów,
a seria D to wspomniane już 80 mln dolarów.
BRAINLY finansowanie
Data

Inwestorzy

Kwota

Runda

Wrze 2012

Point Nine Capital, Manusz
Gralewski,Market One Capital

$500k

SEED

Paź 2014

Point Nine Capital, Runa Capital,
General Catalyst Partners, Leam Capital

$9m

Seria A

Czer 2016

Prosus

$15m

Seria B

Paź 2017*

Prosus, Point Nine Capital, Runa
Capital, General Catalyst Partners,
Kulczyk Investments

$14m

Seria B

Lip 2019

Prosus, Runa Capital,
Manta RayVentures

€27m

Seria C

Gru 2020

Prosus, Runa Capital, General Catalyst
Partners, Learn Capital, Mantaray

$80m

Seria D

Finansowanie całkowite
Źródło: Dealroom
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€135m

Innym jasnym punktem na mapie polskiego (i nie tylko) EdTech-u jest
Novakid. Spółka założona przez Maxa Azarova, również z siedzibą w Krakowie,
wystartowała pod koniec 2017 r. Novakid ma za sobą trzy rundy seedowe
(łącznie na kwotę ponad 3 mln dolarów.). W ostatnią z nich zaangażowały
się fundusze z Rosji (LETA Capital) i Korei Południowej (BonAngels). Novakid
przeszedł jeszcze dwie rundy, w które zaangażowało się już znacznie więcej
podmiotów, choć żaden z Polski. W serii A udział wziął kolejny rosyjski fundusz
(Xploration Capital), a ponadto podmioty VC z Węgier (PortFolion), Wielkiej
Brytanii (TMT Investments) i Stanów Zjednoczonych (LearnStart, Goodwater
Capital). Na ostatnim etapie w rundzie B, przeprowadzonej w sierpniu 2021 r.,
w której spółka zebrała aż 35 mln dolarów, dołączył jeszcze amerykański
fundusz Owl Ventures. W przypadku Novakid uderzająca jest różnica w kwocie
zainwestowanej w serii A i serii B. Inwestorzy docenili zatem potencjał spółki
w ostatnich miesiącach.
NOVAKID finansowanie
Data

Inwestorzy

Kwota

Runda

Lip 2018

N/D

$780k

SEED

Sie 2019

N/D

$750k

SEED

Lut 2020

LETA Capital, BonAngels

$1.5m

SEED

Gru 2020

TMT Investments, Portfo Lion,
LearnStart, Xploration Capital

$4.3m

Seria A

Sie 2021

LETA Capital, TMT Investments,
BonAngels, Goodwater Capital
PortfoLion, Owl Ventures,
LearnStart, Xploration Capita

$35m

Seria B

Finansowanie całkowite

€38.4M

Źródło: Dealroom

Na nieco wcześniejszym etapie, jeśli chodzi o finansowanie, jest warszawski
Skriware. Pierwszy zastrzyk finansowania spółka otrzymała od PFR Ventures.
Kolejnym był inwestor branżowy Daftcode, który w 2017 r. w ramach rundy
Seed zainwestował 1 mln dolarów. Skriware korzystało w kolejnych latach
z grantów i wsparcia aniołów biznesu. W styczniu 2019 r. w ramach serii A udało
się pozyskać kwotę 1,4 mln euro od polskiego funduszu VC Montis Capital.
Łącznie do tej pory Skriware pozyskało 3,6 mln euro na rozwój.
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SKRIWARE finansowanie
Data

Inwestorzy

Kwota

Runda

–

PFR Ventures

N/D

–
Niezweryfikowana

Sty 2017

Daftcode

$1m

SEED

Kwi 2018

Tsinghua Holdings

€65k

Convertible

Lip 2018

N/D

€940 tyś.

Grant

Paź 2018

N/D

$210 tyś.

Wczesne VC

Cze 2019

Montis Capital

€1.4M

Seria A

Sie 2020

N/D

€93.9 tyś.

Anioł
Niezweryfikowana

Kwi 2021

N/D

€613 tyś.

ANIOŁ
Niezweryfikowana

Finansowanie całkowite

€3.6m

Źródło: Dealroom

Założony w 2015 r. w Białymstoku startup Photon ma za sobą dwie rundy
finansowania. Jako pierwszy w spółkę zainwestował akcelerator MIT Enterprise
Forum CEE, a następnie, w październiku 2019 r., w ramach serii A Photon
otrzymał aż 6 mln zł. Inwestorem był wrocławski fundusz Fidiasz EVC.
Photon robot finansowanie
Data

Inwestorzy

–

MIT Enterprise Forum CEE

Paź 2019

Fidiasz EVC

Finansowanie całkowite

Kwota

Runda

N/A

Niezweryfikowana

PLN 6m

Series A

€1.4m

Źródło: Dealroom

Co prawda spółka Explain Everything ma główną siedzibę w Nowym Jorku,
ale dwóch founderów pochodzi z Wrocławia i w tym właśnie mieście firma
posiada drugie biuro. Już na samym początku miała miejsce seria A, w ramach
której spółka zebrała 2 mln dolarów.
Na kwotę tę złożyły się trzy fundusze VC, w tym polski RTAventures, czeski
Credo Ventures i amerykański New Europe Ventures. W kolejnym kroku spółka
otrzymała 3,4 mln euro, kiedy oprócz wspomnianych już funduszy z Czech
i Polski zaangażował się brytyjski EBRD Venture Capital.
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EXPLAIN EVERYTHING finansowanie
Data

Inwestorzy

Maj 2015

Gru 2016
Finansowanie całkowite

Kwota

Runda

RTAventures, Credo Ventures,
New Europe Ventures

$2m

Seria A

EBRD Venture Capital,
RTAventures, Credo Ventures

€3.4m

Wczesne VC

€5.2m

Źródło: Dealroom
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EdTech
to branża
przyszłości

Niezaprzeczalnie EdTech to branża przyszłości, budująca swoją pozycję nie
tylko w Europie, lecz głównie w Ameryce i Azji. Potwierdzają to dane zawarte
w raporcie Brighteye Ventures. W 2020 r. poziom inwestycji w technologie
edukacyjne osiągnął rekordowy poziom 41 mld dolarów – to aż 10 razy
więcej niż w 2014 r. Eksperci przewidują bardzo dynamiczny rozwój branży
w najbliższych latach. Wartość branży EdTech w zaledwie dekadę (2015 – 2025)
wzrośnie ze 105 mld dolarów do 350 mld, a dostarczane innowacje będą nadal
przekształcać krajobraz edukacyjny na niezliczone sposoby.
W Polsce branża ta rozwija się równie szybko, a jej rozwój został przyspieszony
nie tylko przez pandemię, lecz także przez demokratyzację technologii i wzrost
świadomości cyfrowej społeczeństwa. Powyższe wpływa w głównej mierze
na zmianę podejścia do nauki, ale też metod nabywania wiedzy i umiejętności.
Przedstawiciele branży wskazują jednak na kluczowe wyzwania, przed
którymi stoją, tj.: duże zróżnicowanie grup docelowych, trudne w praktyce
zidentyfikowanie potrzeb, zdefiniowanie typów biznesów, a także bariery
w skalowaniu proponowanych produktów.
Naprzeciw powyższym wyzwaniom stanęły wspierane przez NCBR fundusze
venture capital. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki Funduszom
Bridge Alfa dofinansowało 26 startupów z branży EdTech. Wartość wsparcia
projektów B+R branży EdTech pochodzącego tylko z tego źródła wyniosła
mniej więcej 28 mln zł, z czego wysokość dofinansowania NCBR to mniej
więcej 23 mln zł.
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Proponowane przez startupy pomysły dotykają m.in. takich zagadnień jak:
opracowanie inteligentnego robota edukacyjnego wspierającego rozwój
kognitywny dzieci w wieku 4–9 lat, stworzenie oprogramowania edukacyjno-szkoleniowego przy użyciu VR do nauki jazdy oraz szkolenia kierowców,
stworzenie nowego modelu zdalnej psychoedukacji w zakresie kompetencji
kluczowych do samopomocy oraz pomocy wzajemnej p2p, opracowanie
modułu Inteligentny Kalkulator (IK) oraz jego wykorzystanie do rozbudowy
wirtualnego asystenta do nauki matematyki pod nazwą Wirtualny Nauczyciel.
Wachlarz produktów i usług rozwijanych przez dofinansowane startupy jest
nie tylko szeroki, lecz także niezmiernie ciekawy i innowacyjny.
Przed branżą EdTech maluje się świetlana przyszłość, a Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju swoimi działaniami zamierza wychodzić nie tylko naprzeciw
wyzwaniom branży, ale aktywnie wspierać jej dynamiczny rozwój w kolejnej
perspektywie finansowej, stając się kluczowym ośrodkiem myśli rozwojowej
i kompetencji.

Anna Broniarek
Ekspert NCBR
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Czy warto inwestować w spółki z obszaru EdTech?
Odpowiedź na pytanie, czy warto inwestować w spółki EdTech-owe, wydaje
się jednoznaczna. Nastały bardzo dobre czasy dla światowego EdTech-u,
a pandemia jest tylko jedną z przyczyn. Nowe technologie zaprzęgnięte
do edukacji przeżywają już od pewnego czasu swój złoty okres. To jest
potencjalnie niezwykle intratny rynek. W końcu praktycznie każdemu zależy,
aby on sam albo jego dziecko było dobrze wyedukowane lub potrafiło sobie
radzić w życiu dzięki kompetencjom nabytym w procesie edukacji. Dzięki
temu, że startupy działające w tym sektorze są coraz bardziej innowacyjne, a ich
oferta jest często uniwersalna, łatwo jest im skalować działalność na poziomie
globalnym. Potencjał do dalszego rozwoju sektora EdTech jest wciąż jeszcze
bardzo duży.
Wzrost globalnych wydatków na technologie edukacyjne
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Potencjał ten jest dostrzegany w szczególności w krajach azjatyckich i Ameryce.
U nas EdTech w dalszym ciągu stanowi niewielką część rynku startupów.
Widoczna jest też w Polsce wyraźna dysproporcja pomiędzy kapitałem
napływającym do sektora EdTech a tym zbieranym przez podmioty z takich
sektorów jak FinTech czy MedTech. W bazie Dealroom znajduje się ponad
100 podmiotów inwestujących w segment, czy to startupów finansowych,
czy medycznych, natomiast takich, które zainwestowały w EdTech, jest
o połowę mniej.
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Jak wyliczają eksperci Brighteye Ventures, mniej więcej 50% czasu przeznaczonego na edukację w 2020 r. to nauka za pomocą narzędzi cyfrowych.
Równocześnie jedynie niespełna 5% wydatków na edukację zostało przeznaczonych na takie rozwiązania. To oznacza szansę na wzrost wartości podmiotów
EdTech o astronomiczne kwoty, co pozwoli wypełnić tę ogromną lukę.
Ilość czasu vs. wydatki przeznaczone na edukację (%) w 2020 r.

Ilość czasu vs. wydatki przeznaczone na edukację (%) w 2020 r.
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Sytuacja EdTech-ów przypomina nieco rynek FintTech sprzed dekady. Biorąc
pod uwagę, jak bardzo się on zmienił w ciągu kilku lat, możemy przewidywać,
że startupy związane z edukacją mają przed sobą dobre kilka lat dynamicznego
rozwoju. Warto więc się pospieszyć, dopóki „EdTech-owy tort” nie został jeszcze
podzielony.
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Średnia wielkość rundy ($M) gwałtownie wzrosła w 2021 r.
10

$9,4M

9
8
7
6
5
4

$3,2M

$3,3M

2018

2019

3

$3M

$2M

2

$1,2M
1
0

2016

2017

2020

2021

Źródło: Brighteye Ventures

Specyfika startupów EdTech-owych – co je wyróżnia na tle innych
branż?
Startupy EdTech mają swoją wyjątkową specyfikę na tle pozostałych branż.
Kluczowy jest fakt, że poruszają się one w ramach trzech odrębnych, choć
powiązanych ze sobą grup – uczniów, rodziców i nauczycieli (czy szerzej
edukatorów). Ten układ zależności powoduje, że podmioty tego sektora muszą
połączyć w jedno wymagania stawiane przez każdą z tych stron.
Narzędzia oferowane przez EdTech-y muszą być po pierwsze dostosowane
do wrażliwości dzieci (lub młodzieży) i ich możliwości psychofizycznych
– powodować, że korzystanie z nich jest czymś naturalnym, ciekawym,
wciągającym i pobudzającym do dalszego pogłębiania wiedzy. Z kolei
w odpowiedzi na wymagania rodziców produkty i usługi oferowane przez
EdTech-y muszą być efektywne – przynosić realne korzyści edukacyjne
w wybranym obszarze. Dostęp do nich powinien być w zasięgu możliwości
finansowych rodziców (lub wręcz darmowy). Wreszcie, jeśli dane rozwiązanie
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jest przeznaczone do edukacji domowej, musi ono być przystępne dla szerokiej
grupy rodziców, którzy nie zawsze muszą mieć wysoko rozwinięte kompetencje
w zakresie korzystania z nowych technologii.
Wreszcie trzecia strona, czyli sektor oświaty (w tym nauczyciele i decydenci
w szkołach). Dotarcie do tej ostatniej grupy wydaje się największym
wyzwaniem w polskich warunkach. EdTech-y muszą więc mierzyć się
z brakami budżetowymi w polskich szkołach, oporem części nauczycieli czy
dyrektorów (z których wielu podchodzi jeszcze bardziej nieufnie do rozwiązań
technologicznych po złych doświadczeniach zdalnej nauki w czasie pandemii).
Wszystko to powoduje, że EdTech-y muszą lawirować pomiędzy wieloma
różnymi czynnikami zewnętrznymi, aby przekonać jak najszerszą grupę
użytkowników do swojej oferty. Nie jest to łatwe zadanie. Dlatego też duża
część polskich EdTech-ów kieruje swoje kroki za granicę już na wczesnym
etapie rozwoju. Okazuje się, że na rynkach zagranicznych łatwiej im znaleźć
odbiorców swoich rozwiązań. Ten pęd do ekspansji zagranicznej jest w tym
sektorze większy niż w wielu innych branżach, w których działają startupy.
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Plany startupów EdTech na przyszłość (na jakie rynki planują wejścia?)
Polskie EdTech-y już w tej chwili są obecne na bardzo wielu rynkach, na całym
świecie. To, jak już wcześniej opisywaliśmy, nie tylko świadomy wybór, lecz także
do pewnego stopnia konieczność. Jak na razie to właśnie zagraniczne kierunki
są bardziej chłonne, jeśli chodzi o chęć korzystania z rozwiązań EdTech-owych,
czy to w szkołach, czy poza nimi. Przykładają one wiele wagi do tego, aby ich
usługi były dobrze osadzone w lokalnych realiach w innych krajach.
Z rozmów z przedstawicielami tego sektora wynika, że kluczowe są dziś przede
wszystkim Stany Zjednoczone. To na tym rynku koncentruje się w dużej mierze
Photon. Białostocki EdTech nie ogranicza się jednak wyłącznie do ekspansji
w Ameryce. Roboty Photon są obecne na bardzo wielu rynkach – i tych
bliższych nam (jak niemiecki), i zupełnie egzotycznych (RPA). Z kolei Skriware
koncentruje się głównie na Polsce, ale i ta firma rozważa już wejście z ofertą
do krajów sąsiednich, a także chce rozwijać się w dalszych kierunkach, takich
jak Stany Zjednoczone i Australia.
Zagraniczną ekspansją chwalą się także Giganci Programowania. Szkoła
ta wystartowała ze swoimi placówkami pod nazwą Coding Giants w Bośni
i Hercegowinie, Chile i Meksyku. Niebawem z jej usług będą mogli korzystać
także uczniowie w Serbii, Singapurze i Australii. Firma funkcjonuje już od paru
miesięcy także w Chorwacji, Hiszpanii i Słowacji. Rozpoznawalną globalnie
marką jest już także Explain Everything (nagrodzony m.in. tytułem Best of App
Store 2020 za zmianę, jaką udało się wnieść do nauki w trakcie pandemii).
Tacy potentaci EdTech-u jak Brainly czy Novakid to już prawdziwie globalna
skala. Z usług Novakid korzystają dzieci z wielu krajów. Firma jest dostępna
już na 30 rynkach – w Europie (np. Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja, Rosja),
a także w Turcji czy krajach arabskich (Arabia Saudyjska). Brainly ma wyjątkowo
ambitne plany – firma chce stać się domyślną aplikacją do nauki na całym
świecie, na tej samej zasadzie jak Booking.com stało się synonimem
rezerwowania wakacyjnych noclegów.
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W polskich
EdTech-ach
drzemie
ogromny
potencjał

Polskie startupy mają globalne ambicje. Od lat udowadnia to Brainly, działając
na wielu rynkach światowych, czy ExplainEverything, które dobrze sobie radzi
w USA. Kolejnym świetnym przykładem jest Skriware, który chce zadebiutować
na New Connect i szykuje się do wejścia do Stanów Zjednoczonych czy Irlandii.
Prężnie rozwija się Novakid, platforma do nauki języka angielskiego. Działa
ona już w 40 krajach, a użytkownicy mają do dyspozycji 150 anglojęzycznych
nauczycieli z całego świata.
EdTech to kierunek, gdzie można znaleźć coraz więcej przykładów świetnych
projektów z Polski. To branża, która ma ogromny potencjał, aby stać się naszą
wizytówką na arenie międzynarodowej.
W Google for Startups naszą misją jest wspieranie startupów w ich międzynarodowym rozwoju poprzez dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem.
W Polsce prowadzimy programy akceleracyjne, przez które dotychczas
przeszło ponad 650 europejskich startupów. W 2022 r. zamierzamy jeszcze
mocniej wspierać startupy EdTech z Polski i regionu CEE, oferując dedykowany tej k
 ategorii program akceleracyjny. Edukacja nabiera nowego z
 naczenia,
ponieważ żyjemy w erze informacji, gdzie każdy z nas cały czas musi się uczyć,
aby pozostać konkurencyjnym. EdTech nie jest już niszową kategorią, a jego
szybki wzrost w ostatnim roku udowodnił, jak ogromny potencjał w nim
drzemie. Dotychczas w edukacji brakowało nowych technologii, teraz zaczęło
się to zmieniać, tak że w najbliższych latach na pewno będziemy świadkami
wielu nowych rozwiązań wdrażanych do systemu nauczania.

Magdalena Przelaskowska
Google for Startups
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Czego potrzebujemy, żeby polskie spółki EdTech miały szansę
odmienić oblicze światowej edukacji?
Jeśli przyjrzeć się dokładniej temu, co polskie EdTech-y robiły w ostatnich
latach, to można śmiało dojść do wniosku, że polskie spółki tego sektora już
obecnie zmieniają oblicze światowej edukacji. Rozwiązania proponowane przez
wiele polskich podmiotów goszczą w domach i szkołach na niemal wszystkich
kontynentach. Nawet te rynki, które teoretycznie są najtrudniejsze ze względu
na dużą konkurencję, są otwarte na nasze krajowe EdTech-y.
To w dużej mierze wypadkowa dwóch czynników. Po pierwsze, polski rynek
jest de facto trudniejszy niż dojrzalsze, ale też bardziej chłonne rynki krajów
zachodnich czy azjatyckich. Po drugie, trend ten pokazuje, że oferta polskich
spółek EdTech-owych jest bardzo uniwersalna i potrafi się elastycznie
dostosowywać się do wymagań stawianych na wielu różnorodnych rynkach.
Uczniowie, ich rodzice i edukatorzy tak samo chętnie korzystają z polskiej
technologii czy to w Niemczech, Indiach, czy w RPA. Wszędzie tam znajdziemy
polskie rozwiązania.
Co powinno się zmienić, aby firmy z Polski mogły jeszcze lepiej sobie
radzić? Każdy startup, który się rozwija, dochodzi do momentu, kiedy musi
zwiększyć zatrudnienie, w tym także przyciągnąć zagranicznych specjalistów.
Z rozmów z przedstawicielami EdTech-ów wynika, że nie jest to łatwe zadanie.
I nie chodzi wcale o poziom zarobków, ale o inne kwestie, które mogą zniechęcać
obcokrajowców do pracy w Polsce. Jednym z takich problemów okazuje się
jakość powietrza. Może wydawać się to mało istotne, ale wielu zagranicznych
specjalistów wcale nie chce przeprowadzać się do kraju, w którym smog jest tak
dotkliwą kwestią na tle innych, nawet sąsiednich państw. Nie chcą ryzykować
zdrowiem swoim i swoich rodzin. To oczywiście problem, którego nie da się
rozwiązać z dnia na dzień, dopóki jednak opinia o jakości powietrza w Polsce
będzie tak fatalna, ściągnięcie odpowiednich osób do pracy w naszym kraju
będzie utrudnione.
Inną palącą potrzebą, utrudniającą rozwój nie tylko EdTech-ów, lecz także
startupów jako takich, są tzw. ESOP-y (employee stock ownership plan). Idea
ESOP-ów ma duże znaczenie dla rozwoju rynku i ekosystemu startupowego.
Celem ich wprowadzania jest bowiem zwiększenie zaangażowania pracowników
poprzez ich powiązanie finansowe z zyskami i wyceną spółki. W zależności
od poszczególnych decyzji prawa udziałowe mogą zostać przyznane szerokiemu
gronu pracowników i współpracowników lub ograniczone, np. tylko do kadry
wyższego szczebla.
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To, jak dobrze ten instrument może funkcjonować, widzimy na rynkach
zagranicznych. W USA tego typu rozwiązanie jest wręcz standardem. W Polsce
istnieje w tej kwestii wiele obiektywnych przeszkód. O ile w spółce akcyjnej
sprawa jest bardzo prosta do realizacji, o tyle w przypadku spółek z o.o.
wymaga to karkołomnych działań, co finalnie skutkuje rezygnacją z tego
rozwiązania lub przeniesieniem spółki za granicę. Powodem tych trudności
jest brak możliwości posiadania udziałów własnych przez spółkę z o.o., a także
kłopoty podatkowe związane z ewentualnym objęciem nowych lub odkupem
już istniejących udziałów po cenie nominalnej. Problem z ESOP-ami, z jakim
borykają się polskie startupy, powoduje, że trudno jest im walczyć o najlepszych
pracowników z zagranicznymi, np. amerykańskimi konkurentami.
Kolejny obszar warty zaznaczenia to finansowanie, o którym pisaliśmy już
wcześniej w raporcie. Być może przykład wysokich rund zebranych przez
Brainly i Novakid spowoduje, że inwestorzy będą chętniej plasować swój kapitał
w branży EdTech. Z pewnością taki zastrzyk gotówki pomógłby w sposób
istotny w zagranicznej ekspansji polskich spółek. Te, które już funkcjonują
na światowych rynkach, udowodniły, że mogą być istotnym czynnikiem
zmieniającym oblicze edukacji na całym świecie.
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Szkoła w nowych
technologiach
czy nowe technologie
w szkole?
Przyśpieszona digitalizacja spowodowana pandemią. Zmiany
na poziomie społecznym (wartości, normy, przyzwyczajenia)
To, jakie długofalowe skutki przyniesie pandemia, dopiero się okaże.
Z pewnością zmieniła ona znacząco spojrzenie na wiele dotychczasowych
norm i przyzwyczajeń. Można powiedzieć, że na poziomie społecznym
pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na niemal wszystkich obszarach
życia i to na całym świecie. Zmiany dosięgnęły tego, jak wchodzimy w relacje
społeczne, jak się komunikujemy. Inaczej wyglądają turystyka i podróżowanie.
Wielu z nas jeszcze nie wróciło na stałe do biur i pracuje zdalnie. Bardzo wiele
zmieniło się też w powszechnej edukacji, która stała się jedną z największych
„ofiar” pandemii i musiała w zasadzie wymyślić się na nowo. Co prawda
od września uczniowie znów poszli do szkół i mogą na żywo spotkać dawno
niewidzianych kolegów i koleżanki oraz nauczycieli, jednak nie wiadomo, jak
długo taki stan się utrzyma. Niewykluczone, że kolejne fale pandemii znów
wymuszą przejście na system nauki zdalnej.
Opinie o polskim systemie oświaty były mocno podzielone: z jednej strony
polscy uczniowie wysoko plasowali się w rankingach PISA, z drugiej wszyscy
widzieliśmy, jak bardzo szkoły były niedofinansowane, jak przeładowane były
programy szkolne, jak powszechna testomania i odtwórcze myślenie rozmijają
się z wyzwaniami, jakie stawia rzeczywistość. Pandemia wniosła tu swego
rodzaju audyt, uwypuklając jeszcze bardziej wszystkie problemy, z którymi
wcześniej się mierzyliśmy, dokładając też kolejne, zupełnie nowe. Przede
wszystkim spowodowała oderwanie się edukacji od placówki rozumianej jako
budynek szkoły. Widzieliśmy w związku z tym często sfrustrowanych nauczycieli
i uczniów. Rodzice musieli z kolei podołać dodatkowym obowiązkom, które
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siłą rzeczy na nich spadły. To, co już wiemy na pewno, mając doświadczenie
wielu miesięcy pandemicznej nauki, to fakt, że nie da się przełożyć jeden
do jednego zajęć stacjonarnych na system zdalny. Taka edukacja jest po prostu
nieefektywna i budzi uzasadniony sprzeciw.
Środowisko edukatorów zwraca również uwagę na fakt, że nauka zdalna
unaoczniła wszystkim, że istnieje ogromna luka kompetencyjna w polskim
społeczeństwie. Szkoła nie rozwija coraz bardziej potrzebnych w codziennym
życiu kompetencji, takich jak: inteligencja emocjonalna, kreatywność, zdolność
krytycznego myślenia. Nie jest to łatwy do rozwiązania problem, ponieważ
wymaga on nie tylko systemowych zmian, lecz także zupełnie innego podejścia
nauczycieli i rodziców. Większość ekspertów jest zgodna, że zmiany te są
kluczowe, jednak w zderzeniu z doświadczeniem nauki zdalnej widać wyraźnie,
że przed większością szkół i nauczycieli jeszcze daleka droga, jeśli chodzi
o wdrażanie nowoczesnego i perspektywicznego podejścia do edukacji.
Przy okazji na jaw wyszły bardziej prozaiczne wyzwania, np. utrudniony dostęp
do szybkiego Internetu czy brak sprzętu do nauki. Ponieważ jednak problem
ten został zidentyfikowany, jest szansa, że w przyszłości będziemy mogli
zadbać o wyposażenie niezbędne w tego typu kryzysowych momentach, które
przecież mogą się powtórzyć, nawet w niedalekiej przyszłości.
Jednocześnie wydaje się, że nie ma już powrotu do „starej” szkoły. Pandemiczna
edukacja trwale zmieniła sytuację – nawet najmniej biegli, jeśli chodzi
o kompetencje cyfrowe, nauczyciele, musieli nauczyć się korzystać z pewnych
rozwiązań cyfrowych, nawet jeśli oznaczało to wysyłanie materiałów do nauki
e-mailem. Z tymi kompetencjami było bardzo różnie w zależności od szkoły
– jedne były lepiej, inne gorzej przygotowane do takiej zmiany. Część
nauczycieli sama szukała rozwiązań, ale wielu z nich było jednak zagubionych
i sfrustrowanych brakiem wsparcia, czy to sprzętowego, czy merytorycznego,
we wdrażaniu nauki zdalnej. Nie zmienia to jednak faktu, że polska szkoła,
podobnie jak inne na całym świecie, przeszła przyspieszony kurs cyfryzacji
i nauki kompetencji technologicznych. W ogólnym ujęciu szkoła dała sobie
radę z edukacją online, choć wciąż trzeba mieć na uwadze, że nie jest to tak
samo efektywna metoda nauczania jak nauka stacjonarna, a różnice pomiędzy
poszczególnymi szkołami i różnego rodzaju zajęciami były bardzo duże –
zarówno na plus, jak i na minus.
Wielu edukatorów wskazuje jednak na pewne zaskakująco pozytywne aspekty
zdalnej nauki – pozwoliła ona na rozwój zupełnie innych kompetencji niż te
dotychczas uczone i wykorzystywane w szkole. Była to szansa dla wielu
uczniów, którzy do tej pory byli wycofani, nieśmiali i nie podejmowali żadnych
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aktywności w czasie lekcji w klasach, na rozwinięcie skrzydeł. Łatwiej im było
się otworzyć. Przebywając w domu, mieli poczucie większego bezpieczeństwa,
nie narażali się na ostracyzm czy wyśmiewanie ze strony kolegów, co w grupach
rówieśniczych nierzadko ma miejsce. Inna długofalowa pozytywna zmiana
myślenia o uczeniu zdalnym to, że np. dzieci przewlekle chore, niepełnosprawne
mogą z powodzeniem korzystać z narzędzi i rozwiązań przetestowanych
w czasie pandemii.
Zmieniła się również rola rodzica. Mieliśmy okazję przekonać się, jak ważne są
relacje na linii rodzice – nauczyciel, a także rodzice – dziecko. Ci nauczyciele,
którzy mieli wcześniej dobry kontakt z rodzicami swoich uczniów, potrafili
ze sobą współpracować i wzajemnie się wspierać. Zatem nie tylko nauczyciele,
lecz także sami rodzice musieli nauczyć się obsługi tych narzędzi cyfrowych
do nauki, a dla sporej grupy z nich były one nowością. Okazało się, że współpraca,
dobre relacje i zaufanie na linii nauczyciel – rodzic to kluczowe czynniki
decydujące o tym, czy edukacja zdalna ma sens. To doświadczenie unaoczniło
również wszystkim, że sama technologia nie wystarcza. Nowoczesna edukacja
to znacznie więcej niż proste wdrażanie cyfrowych rozwiązań i przenoszenie się
lekcji do zdalnych kanałów komunikacji.
Dostępne są badania pokazujące, że przed pandemią większość nauczycieli
w Polsce w ogóle nie korzystała z technologii w swojej codziennej pracy.
To, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, jest więc zmianą rewolucyjną,
a edukacyjne startupy mogą pokazać nauczycielom, jak w mądry sposób
z tego typu technologii korzystać.
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Od zdalnego
nauczania
do szkoły
przyszłości
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Zmian nie da się uniknąć, choć czasami bywają kłopotliwe, a nawet przerażające.
Dlatego nie trzymajmy się kurczowo tego, co znane i oswojone, dajmy sobie
szansę na rozwój. Nowe technologie stały się jedną z ważniejszych sfer naszego
życia i nic nie wskazuje na to, by miały w najbliższym czasie zniknąć, raczej
będą wywierać coraz większy wpływ na to, jak wygląda nasz świat.
Już teraz to one zmieniają edukację i to, jak kontaktujemy się z ludźmi, jak
się uczymy i jak pracujemy, ale także to, jak spędzamy wolny czas, robimy
zakupy oraz co i jak jemy, oglądamy czy słuchamy. One także w dużej mierze
odpowiadają za to, jaki świat widzimy i jakie treści do nas docierają.
Obecna sytuacja pokazała nam, jak bardzo potrzebujemy nowej, cyfrowej
szkoły, nowych metod nauczania, nowego podejścia, nowoczesnego sprzętu
i stałego podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych. Parafrazując słowa
zawarte w fantastycznej książce J. Shapiro Nowe cyfrowe dzieciństwo, że opór
przed cyfrową szkołą jest jak opór Sokratesa przed słowem pisanym, zauważam
zmianę podejścia, która jest nam wszystkim potrzebna.
Podczas edukacji zdalnej wszyscy przeszliśmy przyspieszony kurs cyfrowych
umiejętności. Polska szkoła zyskała nowy sprzęt komputerowy i nowoczesne,
cyfrowe gadżety. To, co do tej pory uważano za fanaberie i zbędne przedmioty,
w opinii wielu decydentów i nauczycieli stało się niezbędnymi elementami
wspierającymi edukację i terapię uczniów. Wielu z nas doceniło wartość
platform edukacyjnych, aplikacji, cyfrowych zasobów, a co najważniejsze –
nowoczesnych digitalnych sprzętów edukacyjnych takich jak np.: roboty, maty
edukacyjne, drukarki 3D czy interaktywne programy terapeutyczne.
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Mam ogromną nadzieję, że transformacja edukacji i przekierowanie uwagi
na działania skoncentrowane na umiejętnościach cyfrowych, doposażeniu
placówek w sprzęt i zmianę metodyki nauczania będą po pandemii
kontynuowane, ponieważ uczniowie, nauczyciele i rodzice w dużej części
widzą jej wartość i wpływ na zmianę efektów edukacji. Wiele szkół i instytucji
edukacyjnych podejmuje działania zmierzające do szybkiego wejścia
w nowoczesny cyfrowy świat. A to z pewnością oznacza nowe wyzwania i nowe
możliwości, z którymi nie mierzyły się wcześniej.
Mam nadzieję, że wykorzystamy te doświadczenia, skorzystamy z pozytywnych
wzorów i kompetencji przodowników, nauczycieli eduzmieniaczy, którzy
od wielu lat dzielą się swoim doświadczeniem na blogach, fanpage’ach
na portalach społecznościowych.
Mam nadzieję na zmianę podejścia do edukacji. Liczę, że długo trwające
zebrania i zespoły nauczycieli będzie można przenieść chociaż częściowo
do wirtualnego świata, bo dziś już wiemy, że tak można.
Mam nadzieję, że uczniowie i nauczyciele chętniej będą korzystać z wirtualnych
konsultacji i wsparcia, np. w ramach rozwijania zainteresowań uczniów.
To wszystko będzie miało rację bytu tylko wtedy, kiedy nauczyciele zostaną
wyposażeni w odpowiedni służbowy sprzęt i przestrzeń do rozwoju.

Zyta Czechowska
Właściciel i dyrektor
Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
Nauczyciel Roku 2019,
współautorka książki
Jak nie zgubić dziecka w sieci?
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Nowa hierarchia potrzeb i nowe sposoby konsumowania informacji
Przyspieszający
postęp
technologiczny
zmienia
nasze
codzienne
funkcjonowanie w niemal wszystkich obszarach. Rewolucja, jaką było
upowszechnienie się Internetu, a następnie pojawienie się zaawansowanych
smartfonów na nowo ułożyło hierarchię potrzeb i zmieniło całkowicie sposoby
pozyskiwania i konsumowania informacji. W konsekwencji wiele rzeczy, które
przyswajały w szkołach pokolenia żyjące w świecie offline, obecnie straciły
sens. Po co sięgać po kurzące się na półkach słowniki, kiedy w dowolnym
momencie możemy użyć Tłumacza Google, po co pamięciowe uczenie się
dat wydarzeń historycznych, skoro w każdej chwili możemy je sprawdzić,
czy to w komputerze, czy to na noszonym w kieszeni urządzeniu mobilnym?
Takich przykładów oderwania szkolnej edukacji od codziennej rzeczywistości
jest wiele.
To, że kiedyś wiedza i kompetencje nabywane w szkole przekładały się
na późniejsze funkcjonowanie, np. zawodowe, a obecnie straciły one sens,
wydaje się czymś oczywistym. Niestety mimo wspomnianych już rewolucyjnych
zmian technologicznych polska szkoła nie zmieniła się w zasadzie wcale, zatem
rozdźwięk pomiędzy wymaganiami dzisiejszego świata a kompetencjami
nabywanymi w czasie szkolnej edukacji robi się coraz większy. Co więcej, przed
pandemią urządzenia takie jak smartfony były wręcz źle widziane w szkole,
ponieważ w opinii wielu dekoncentrowały uczniów i odrywały ich od zajęć.
Pandemia pokazała jednak, że to, co do niedawna było traktowane jako
zagrożenie, okazało się niezbędne, aby nauka w ogóle mogła się odbywać.
Nie jest jednak tak, że nauczyciele nie rozumieją tych wyzwań. Od dawna
mówi się o tzw. złotej czwórce kompetencji, które powinna rozwijać szkoła
– kreatywności, współpracy, komunikacji i krytycznego myślenia. W teorii
w zasadzie wszyscy są świadomi, że te potrzeby są niezbędne, ale realizacja
ich w praktyce okazuje się znacznie trudniejsza i aby się to wydarzyło, musi się
zmienić podejście do metodyki nauczania.
W czasie pandemii wielu nauczycieli przyswoiło sobie pewne kompetencje
cyfrowe i zobaczyło, jak wiele można dzięki nim zdziałać. Mieli szansę przekonać
się, że np. YouTube nie musi być zagrożeniem, odrywającym dzieci od zajęć,
ale może być doskonałym narzędziem, w którym wiedza jest przekazywana
znacznie lepiej i przystępniej niż w przypadku podręcznika.
Stosując takie podejście, nauczyciel przestaje być wykładowcą, ale może stać
się pomocnikiem, wspierającym uczniów w pogłębianiu wiedzy. Oczywiście
realia polskiej szkoły są w tej chwili inne – szkoła nie jest traktowana przez
uczniów jako miejsce przyjazne, do którego przychodzi się z zaciekawieniem.
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A przecież nie jest wcale tak, że w młodych ludziach nie ma głodu wiedzy.
On jest, tylko niekoniecznie jest to głód wiedzy przekazywanej na lekcjach.
Młodzi ludzie żyją na co dzień czym innym, co innego ich interesuje, a wiedzę
na ten temat pozyskują z innych źródeł – z Internetu i z social mediów. Dopóki
szkoła sama nie odrobi lekcji i nie zacznie mądrze wykorzystywać tych nowych
narzędzi, będzie jej coraz trudniej dotrzeć do kolejnych pokoleń, dla których
nowe technologie są czymś oczywistym i stanowią nieodłączny element ich
codzienności.

Perspektywa edukatorów: czy technologia pomoże opanować
kompetencje przyszłości?
Zdaniem ekspertów nowoczesna szkoła wcale nie oznacza, że ma być ona
oparta w 100% na technologii. Technologia w kontekście edukacji jest jedynie
narzędziem, które ma wspierać nauczyciela lub rodzica w przekazywaniu
wiedzy dzieciom. Co istotne, można ją wykorzystywać albo dobrze, albo źle.
Pandemia pokazała raczej tę negatywną stronę. Oczywiście nie powinno
to dziwić, skoro musiało się to stać praktycznie z dnia na dzień, bez uprzedniego
przygotowania i w dużej mierze metodą prób i błędów. Jedno jest jednak
pewne – ograniczanie wykorzystania technologii tylko do tego, aby przez kilka
godzin z rzędu siedzieć przed komunikatorami, nie przynosi dobrych efektów.
Przeniesienie tradycyjnych zajęć szkolnych do Internetu, kiedy to nauczyciel
wykłada swój przedmiot, na dłuższą metę się nie sprawdza.
Jesteśmy obecnie na początku trudnej, ale niezwykle ważnej drogi. Bez
nowoczesnej szkoły, mądrze wykorzystującej nowe technologie, będziemy
coraz bardziej odstawać od rozpędzającego się świata. Mamy już dostęp
do świetnych, nowoczesnych rozwiązań EdTech. Jak pokazaliśmy w poprzednim
rozdziale, segment ten bardzo dynamicznie się rozwija, powstają nowe startupy,
ciekawe pomysły. W teorii wystarczyłoby chcieć po nie sięgnąć. Jednak zderza
się to z systemem, który niezwykle trudno zmienić, a same chęci korzystania
z technologii to za mało. Wielu nauczycieli wskazuje, że ich szkoły zainwestowały
spore pieniądze w bardzo nowoczesny sprzęt, który okazał się nietrafiony,
finalnie kurzył się na zapleczu i nie był wykorzystywany.
Na czym więc może polegać mądre wykorzystanie technologii w edukacji?
Przede wszystkim wymaga to całkowitej zmiany rozumienia, czym właściwie
staje się nauczanie. Rola nauczyciela w nowoczesnym rozumieniu edukacji nie
powinna polegać na przekazywaniu wiedzy i jej egzekwowaniu od uczniów.
Nauczyciel powinien dostarczać uczniom dane i informacje, na podstawie
których uczeń może sam kształtować swoją wiedzę. W tradycyjnie rozumianym
nauczaniu szkolnym uczniowie zapamiętują wiedzę w dużej mierze w pamięci
krótkotrwałej. W efekcie większą część informacji, których nauczyliśmy się
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w szkole, zapominamy w dorosłym życiu. Na poziomie rozumienia psychologii,
metodologii i pedagogiki w oświacie de facto niewiele się zmieniło od XIX w.
Tymczasem, aby zmienić polską szkołę, powinniśmy przede wszystkim uczyć
samodzielności w zdobywaniu wiedzy i rozbudzaniu zainteresowań. W takim
układzie nauczyciel przestaje być postrzegany w relacji z uczniem jako ten,
który jedynie narzuca mu niepotrzebną w „prawdziwym życiu” wiedzę. Staje się
tym, który tylko wspiera ucznia w dążeniu do rozwoju własnych zainteresowań
czy pasji.
Dzięki technologii nauka szkolna ma szanse stać się bardziej spersonalizowana,
jednak bez wypracowania odpowiedniej relacji na linii nauczyciel – uczeń
i zrozumienia sposobu widzenia świata przez dzieci i młodzież obecnie
technologia w szkole na nic się nie zda. Model szkoły, w którym jednym
czynnikiem kategoryzującym uczniów jest ich wiek, jest de facto nienaturalny
i nieefektywny. Jednych uczniów może blokować, inni mogą nie nadążać
z materiałem. Każdy uczeń jest inny, ma swoje mocniejsze i słabsze strony,
co innego go interesuje. Jeśli więc chcemy, aby dzieci miały szanse i chęć
rozwijania wartościowych kompetencji i mocnych stron, musimy im
na to pozwolić, stosując zindywidualizowane podejście.
Ponadto szkolna nauka jest dziś poszatkowana – osobno uczymy się w szkole
matematyki, osobno chemii czy fizyki, a osobno geografii i historii. A przecież
w życiu nie ma czegoś takiego jak chemia czy geografia. W realnym
świecie funkcjonują procesy, które w połączeniu z innymi procesami tworzą
rzeczywistość, w której musimy nauczyć się funkcjonować. Kompetencje
przyszłości to właśnie umiejętność połączenia różnych dziedzin wiedzy,
zrozumienia różnych procesów i relacji, jakie między nimi zachodzą, i – co nie
mniej ważne – sprawienie, aby uczniowie potrafili samodzielnie zdobywać
wiedzę.
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Perspektywa firm technologicznych: jak opracowywane obecnie
narzędzia pomogą przystosować dzieci do dorosłości?
Wpływ technologii na dzieci brany jest pod uwagę, a co więcej – efekty
edukacyjne są szczegółowo badane. Startupy EdTech-owe są bardzo
różne – wykorzystują zróżnicowane technologie, jedne kierują swoją ofertę
bezpośrednio do szkół, inne do indywidualnych nauczycieli, wreszcie jest spore
grono takich, które koncentrują się na wspieraniu rodziców i uczniów w nauce
domowej, poza szkołą. Łączy wszystkie to, że mają dać łatwy dostęp do wiedzy,
kształtować konkretne umiejętności i pokazywać, że nauka może być ciekawa.
Robią one wiele, aby przekonać nauczycieli i rodziców, że proponowane przez
nie narzędzia są świetnym uzupełnieniem tradycyjnej szkolnej nauki i mogą
w efektywny sposób dać zupełnie nowe, a przydatne w życiu kompetencje.
Istotne jest tu zrozumienie, że nowe rozwiązania w edukacji przynoszą efekty
długofalowo. W edukacji nic się nie dzieje z dnia na dzień, a skutki są odsunięte
w czasie. Dobry przykład stanowią tu Finlandia i Estonia – kraje, które już lata
temu postawiły na mądrze wykorzystywane nowe technologie w szkołach
i nie bez powodu większość państw na świecie chciałaby je w tym względzie
naśladować. Aby tak się jednak stało w Polsce, nasze krajowe EdTech-y powinny
ze sobą współpracować, opracowywać komplementarne rozwiązania, a nie
jedynie konkurować. Środowisko EdTech-owe ma wspólne cele, powinno
więc razem działać na rzecz przezwyciężania barier i robić wszystko, aby
przekonywać, że ich rozwiązania przyniosą realne efekty w przyszłości.
Przystosowanie dzieci do wyzwań, jakie stawia im obecnie rzeczywistość, jest
podstawową misją podmiotów z sektora EdTech. Jeśli ich rozwiązania mają
zyskiwać na popularności, muszą pokazać, jakie konkretnie korzyści przynoszą.
A mają ku temu wiele argumentów.
Oczywiste jest, że edukacyjny robot (np. Photon) jest dla dzieci atrakcją znacznie
większą niż nudny wykład na lekcji. Praca projektowa z wykorzystaniem
świetnie wyposażonego szkolnego laboratorium SkriLab i drukarek 3D nie
tylko uczy współpracy, lecz także zwiększa zaangażowanie ucznia, który
widzi sens w zdobywaniu wiedzy, która przekłada się na realny efekt, a dzięki
temu daje satysfakcję i dopinguje do dalszego działania. Zweryfikowana
i opracowana przez najlepszych ekspertów wiedza, która jest w zasięgu ręki
każdego, w dowolnym miejscu na świecie, pozwala na samodzielny, zgodny
z indywidualnymi potrzebami rozwój (Brainly). Technologia może dać dostęp
do najlepszych edukatorów, bez względu na miejsce zamieszkania. Bardzo
ważnym trendem jest też nauka przez zabawę (promowana przez Novakid
grywalizacja).
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EdTech-y mają tę cechę, że są elastyczne w podejściu, wiedzą, co interesuje
dzieci i co się sprawdza. Skuteczna edukacja to taka, która może się odbywać
tam, gdzie uczniowie chcą być, np. w grach typu Minecraft i Fortnite czy
na innych platformach multiplayerowych i szeroko rozumianych grach online.
Wbrew pozorom socjalizowanie się w grze online może przynieść znacznie
większe korzyści w zakresie kompetencji przyszłości niż wkuwanie dat czy
nazw geograficznych.
Większość EdTech-ów stawia na wypracowanie umiejętności samokształcenia,
co jest kluczowe, jeśli mówimy o kompetencjach przyszłości. Nie wiemy przecież,
jak świat będzie wyglądał nawet za kilka lat, a co dopiero, jeśli chodzi o dłuższą
perspektywę. A przecież w teorii przygotowujemy w szkołach dzieci do wejścia
na rynek pracy za mniej więcej 15 lat. Równie dobrze do tego czasu wszystko,
co dziś uważamy za nowoczesne, może się zdezaktualizować, a dzisiejsza nowa
technologia może już dawno trafić do muzeum.
Coraz więcej zawodów znika przez automatyzację, sztuczną inteligencję,
algorytmy machine learning. Tym większego znaczenia nabierają więc te
unikatowe zdolności, jakie posiadamy jako ludzie. Maszyny i algorytmy nie
mają wyobraźni i świadomości. Jeśli szkoła nauczy nas miękkich umiejętności,
mądrze wspierając się technologią, jest szansa, że nowe pokolenia wchodzące
na rynek pracy będą w stanie nie tyle posiadać, ile zdobyć samodzielnie
kompetencje niezbędne do życia ówczesnym świecie.
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Elastyczność
i możliwość
szybkiego
skalowania
jest kluczowa
dla EdTech-u
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W kwietniu tego roku uruchomiliśmy w Warszawie nowy region Google
Cloud. Transformacja chmurowa przedsiębiorstw już trwa i będzie nabierała
coraz większego tempa zarówno w Polsce, jak i na świecie. Elastyczność,
jaką daje korzystanie z usług Google Cloud, oferuje niesamowite możliwości
również nowym, rozwijającym się firmom. Już przed pandemią widać było, jak
dynamicznie rozwijały się nowe formy nauczania online, a pandemia pozwoliła
na rozkwit wielu z nich. Oczywiście nauka zdalna niesie ze sobą wyzwania,
warto jednak pamiętać również o wielu pozytywnych jej aspektach.
W Google Cloud uważamy, że kluczowe jest ułatwianie nauki o narzędziach
Google Cloud Platform. Dla studentów i deweloperów stworzyliśmy program
w postaci bardzo praktycznych zasobów edukacyjnych, które pozwolą im
nabywać odpowiednie umiejętności i dadzą możliwość pracy na platformie
Google Cloud – praktyka jest kluczowa! Nasze zasoby edukacyjne o GCP są
osadzone na solidnej teorii, ale kładą największy nacisk na wykorzystanie
wiedzy w praktyce. Platforma Qwiklabs umożliwia korzystanie z platformy
GCP, jednak wymaga od użytkownika wykonywania zadań w określonym
scenariuszu. W ten sposób możemy nauczyć się np. jak uruchomić maszynę
wirtualną w określonym regionie itd. Qwiklabs z kolei ma wbudowany system
sprawdzania wiedzy i w czasie rzeczywistym ocenia, czy ktoś wykonał zadanie
poprawnie. W przypadku problemów platforma ma wbudowane wsparcie
chat i e-mail 24/7.
Pandemia pokazała zwłaszcza na przykładzie edukacji, że elastyczność
i możliwość szybkiego skalowania są kluczowe dla tej branży. Takich zalet jest
więcej, a w ciągu zaledwie 1,5 roku zostało wdrożonych mnóstwo udogodnień
dla użytkowników. Chmura jest technologią, która takie możliwości daje,
dlatego rozwój EdTech jest bezpośrednio połączony z tym, czy w Polsce mamy
wystarczająco dużo specjalistów od technologii Cloud. Akceleracja w edukacji
zdalnej wywołana pandemią pozwoliła wprowadzić zmiany, które zajęłyby
niektórym instytucjom 5, może 10 lat. To był trudny czas, ale w edukacji zadziały
się ogromne zmiany na plus w skali globalnej – naszym zadaniem jest przekuć
doświadczenia w jeszcze lepsze dla użytkowników rozwiązania tam, gdzie
mogą one tą naukę ułatwić, usprawnić, sprawić, żeby była łatwiej dostępna dla
wszystkich.

Kamila Cioś
Google Cloud
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Problem

Natychmiastowy dostęp do wiedzy to rewolucyjna zmiana, która zaszła dzięki
upowszechnieniu się Internetu, a później urządzeń mobilnych. Niestety, ogrom
danych dostępnych w sieci powoduje, że trzeba wyrobić w sobie umiejętność
odróżniania informacji prawdziwych, rzetelnych i naukowo potwierdzonych
od różnego rodzaju przekłamań, uproszczeń czy nawet fake newsów.
Kluczowe jest zatem, aby pozyskiwać informację ze źródeł gwarantujących
ich merytoryczną poprawność. Jest to szczególnie istotne w przypadku
najmłodszych użytkowników Internetu. Dziś taką wiedzę oferuje Brainly, choć
należy zaznaczyć, że gdy spółka rozpoczynała swoją działalność kilkanaście lat
temu, nie było jeszcze takiej świadomości, że informacje w sieci nie zawsze są
prawdziwe i wymagają weryfikacji. Założyciele Brainly na początku swojej drogi
pragnęli stworzyć usługę, z której sami chcieliby korzystać, kiedy byli uczniami.

Rozwiązanie

Brainly rozwiązuje problem, który dotyka praktycznie każdego człowieka
na świecie stykającego się z edukacją. Większość uczniów na pewnym etapie,
ucząc się w domu, prędzej czy później napotyka na jakąś trudność, z którą nie
potrafi sobie poradzić. Najczęściej okazuje się, że taki uczeń nie jest jedyną
osobą szukającą rozwiązania tego konkretnego problemu. W Internecie
są różne źródła – mniej lub bardziej wiarygodne. Brainly jest nastawione
na rozwiązywanie problemów związanych z edukacją szkolną i z tego względu
zyskało tak wielką popularność. To platforma, na której są konkretne przedmioty
szkolne. Tematyka jest odpowiednio moderowana, aby miała charakter typowo
edukacyjny.

Wdrożenie

Brainly powstało w 2009 r. i początkowo funkcjonowało tylko w Polsce.
W ciągu roku udało się osiągnąć pułap ok. 1 mln użytkowników miesięcznie.
To skłoniło założycieli do wysnucia tezy, że jest to rozwiązanie uniwersalne
i sprawdzi się również poza naszym krajem. Kolejnym krokiem był start wersji
rosyjskojęzycznej i to wdrożenie również okazało się sukcesem. Potwierdziło
to, że Brainly może funkcjonować z powodzeniem na wielu różnych rynkach.
W konsekwencji od 2012 r. trwa budowa marki Brainly w kolejnych krajach,
m.in. w USA, państwach Ameryki Południowej, Turcji, Portugalii, a następnie
Indiach, krajach Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja to jeden z głównych
rynków Brainly).
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Jak to działa?
Platforma umożliwia uczniom w dowolnym momencie i z jakiekolwiek miejsca
na świecie zwrócenie się o pomoc w rozwiązaniu konkretnego zagadnienia.
Występuje tu efekt kuli śnieżnej – społeczność, zadając kolejne pytania,
powoduje pojawianie się nowych odpowiedzi. Tworzy się w ten sposób
otwarta baza wiedzy. Na obecnym etapie w zasadzie nie ma już pytania,
na które odpowiedź nie byłaby opracowana. Dziś z Brainly korzysta ponad 350
mln użytkowników miesięcznie, a w bazie znajduje się ponad 200 mln pytań
i odpowiedzi. Brainly stopniowo, na poszczególnych rynkach, wdraża kolejne
produkty, np. Math Solver służący do wyjaśniania zagadnień matematycznych
czy Brainly Tutor służący do zdalnych korepetycji.

Co dalej?

Jeszcze przed 2020 r. Brainly zaczęło wdrażać nowe funkcjonalności – obok
dotychczasowej społeczności (Community Q&A) pojawił się Math Solver, który
na podstawie algorytmów AI krok po kroku tłumaczy dowolne równanie
matematyczne. W Stanach Zjednoczonych uruchomiono Brainly Tutor –
narzędzie do korepetycji, gdzie studenci, nauczyciele i szeroko rozumiani
edukatorzy łączą się z uczniami na sesje korepetycyjne, odbywające się
w formie czatu na żywo. Produkt ten ruszył w marcu 2021 r. Początkowo dotyczył
tylko matematyki, teraz dołączyła fizyka i planowane są kolejne przedmioty.
Docelowo funkcjonalność ta ma być uruchamiana w innych krajach. Powstaje
więc całe portfolio różnych produktów edukacyjnych. Założenie jest takie,
że jeśli uczeń ma problem ze zrozumieniem jakiegokolwiek zagadnienia,
to dostaje odpowiednie wyjaśnienie, dopasowane do jego potrzeb. Będą się
pojawiać nowe, ciekawe funkcje dla uczniów i rodziców. Mimo skali, w jakiej
działa Brainly, jest jeszcze spory potencjał do dalszego rozwoju i budowania
mocnej, globalnej marki, aby stała się ona pierwszym wyborem dla każdego
ucznia i rodzica na świecie, którzy szukają odpowiedzi na dane pytanie lub
potrzebują wsparcia w danej dziedzinie w czasie nauki.

59

Rozdział 3

61
Nauka
bez barier

# 03

Nauka
bez barier

Bariery w edukacji obecnie – zidentyfikowanie
Jak wprowadzić innowacje w szkołach, których nie stać
na nowoczesny sprzęt?
Faktem jest, że polska oświata jest bardzo mocno niedoinwestowana. Sama
pandemia jedynie uwypukliła tę kwestię, gdy palącym problemem stał się
brak nawet najbardziej podstawowego sprzętu do nauki zdalnej. Nauczyciele
pracowali na prywatnych komputerach, ponieważ szkoły nie były w stanie
zapewnić im laptopów, nie mówiąc już o uczniach, kiedy np. kilkoro rodzeństwa
w domu dzieliło między siebie jeden komputer. Brak dobrej klasy komputerów
w szkołach i szybkiego Internetu jest szczególnie dotkliwy na terenach
wiejskich. Rozdźwięk pomiędzy świetnymi pomysłami na wykorzystanie
rozwiązań technologicznych, np. przeprowadzeniem lekcji w VR (wirtualnej
rzeczywistości), a kosztami, które w przypadku wielu technologii faktycznie
występują, jest ogromny. Istnieją oczywiście także narzędzia darmowe, ale
one również wymagają sprzętu – czy to komputera, czy urządzenia mobilnego
z dostępem do Internetu, na którym można z tego rozwiązania skorzystać.
Część ekspertów sygnalizuje z kolei, że to nie tyle brak funduszy jest największym
problemem polskiej szkoły, ale to, że są one źle wydawane – czasem tylko
dlatego, że trzeba je zagospodarować w danym momencie, aby zamknąć rok
budżetowy. Wtedy nietrudno o zakup sprzętu, który rozmija się z realnymi
potrzebami nauczycieli i uczniów, a w efekcie później się go nie używa. Drugi
problem to cykl zakupów i wdrażania nowego sprzętu w szkołach. Procedury
budżetowe w oświacie są skomplikowane i trwają długo. Dobrym momentem
na tego typu zakupy może być koniec roku szkolnego, jeśli zostaną jakieś
niewykorzystane środki w budżecie – warto wtedy przekonywać, że można
z nich zrobić jeszcze sensowny użytek.
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Decyzje budżetowe, w tym te dotyczące zakupu sprzętu dla szkoły, najczęściej
podejmują dyrektorzy. Jeśli więc firmy oferujące nowoczesne rozwiązania
edukacyjne chcą być obecne w szkołach, muszą dotrzeć ze swoim pomysłem
do tych właśnie osób. Sojusznikami EdTech-ów w tej kwestii mogą być
zaangażowani nauczyciele, którzy pomogą przekonać dyrektora do danego
rozwiązania i pokazać mu, że będzie miało ono bezpośredni wpływ na jakość
nauczania w szkole. Tym ważniejsze jest, aby docierać z taką informacją także
do samych nauczycieli, aby mogli dostrzec wartość, jaką daje dana technologia.
Aby nauczyciel miał szansę przekonać się do jakiegoś rozwiązania, powinien móc
je dobrze poznać i mieć możliwość poeksperymentowania z nim, np. w parku
technologicznym. W szkołach nie ma takiej możliwości, więc nauczyciele
nawet nie wiedzą, jak bogata jest oferta, jakie korzyści z danej technologii płyną
dla niego i jego uczniów. Jeśli nauczyciel będzie miał możliwość zapoznania
się z taką technologią, to prędzej czy później stanie się ona dla niego czymś
ważnym, w co warto zainwestować.
Oczywiście budżety szkół nie są duże i raczej mało elastyczne. W zalewie
różnych potrzeb technologia jest gdzieś na końcu listy. Dlatego tak ważne jest
bezpośrednie zaangażowanie samych firm EdTech-owych, czy to indywidualnie,
czy wspólnie, jako całe środowisko. Przykładem takiego działania może być
tu spółka Photon, która podpowiada szkołom i edukatorom, jak pozyskiwać
środki na tego typu potrzeby. Firma rozsyła regularnie do szkół newslettery,
w których wskazuje na różnego rodzaju programy dofinansowania czy granty
możliwe do pozyskania przez szkoły na zakup sprzętu lub danej usługi.
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Technologia
i kompetencje
przyszłości
– czy to czysta
symbioza?

Kilka lat temu napisałem artykuł Insygnia Przyszłości, w którym wskazuję,
że młody człowiek musi zostać nauczony trzech fundamentalnych metaumiejętności. Należą do nich:
• uczenie się – w dobie gospodarki opartej na wiedzy i dynamicznie
zmieniających się okoliczności, w których żyjemy umiejętność uczenia się
jest kluczowa. Dzięki niej każdy człowiek sprawnie przyswaja nową wiedzę
i umiejętności, jakie by one nie były – od krzesania ognia po pilotowanie
statku kosmicznego. Tym samym szybciej i sprawniej odnajduje się w nowym
środowisku, traktuje świat i nowych ludzi w swoim otoczeniu z naturalną
ciekawością i otwartością;
• myślenie – stanowi podstawę ludzkiego funkcjonowania, umożliwia
odnalezienie się w nowych warunkach i wciąż zmieniającym się świecie, bez
naruszania swojej naturalnej konstrukcji psychicznej. Ważne jest tu przede
wszystkim myślenie krytyczne, dające narzędzia do badania rzetelności
informacji i weryfikacji faktów, oraz myślenie kreatywne – to wychodzące poza
schemat i dostrzegające wielość rozwiązań (patrz koncepcja R. DiYanniego);
• komunikacja – zarówno ta intrapersonalna (rozumienie siebie samego, swoich
emocji, mocniejszych i słabszych stron), jak i interpersonalna (funkcjonowanie
w relacjach z innymi ludźmi, od skali mikro po skalę makro).
Te kompetencje są potrzebne ludziom od zawsze i – zaadaptowane do stale
zmieniającej się rzeczywistości – są nam potrzebne teraz, w trzeciej dekadzie
XXI w. Niestety, rzadko kiedy się ich uczymy. W szkole uczymy się przedmiotów,
ale nie uczymy się tego, jak się uczyć tego, co będzie nam potrzebne jutro.
Często dowiadujemy się, co myśleli inni, ale nie uczymy się tego, jak samodzielnie
myśleć, mając za podstawę tego myślenia fakty. Wszędzie się komunikujemy,
ale nie uczymy się tego, jak robić to dobrze.
Istotą pracy edukatorek i edukatorów powinno być budowanie relacji i dawanie
poczucia drugiemu człowiekowi, że jest ważny, że ma w sobie wielką siłę oraz
że możemy wspólnie budować lepszy świat niezależnie od tego, kim jesteśmy.
Wiele i wielu z nas stara się towarzyszyć ludziom w ich rozwoju, wątpliwościach,
pytaniach, radościach i fascynacjach. Ważne, aby wszystko inne nabudowywane
było na wspólnocie, którą tworzymy z młodszymi i starszymi, a raczej z później
i wcześniej urodzonymi. I to jest właśnie kluczowe – budowanie relacji i dawanie
ludziom poczucia, że są ważni, że mogą, że mają w sobie wielką siłę.
Gdy będziemy potrafili budować to, co ważne i „niewidoczne dla oczu”,
stworzymy młodym (i nie tylko im) optymalne warunki do uczenia się. Narzędzia,
jakich używamy, są jak didaskalia. Jeśli pracujemy najważniejszym narzędziem,
jakim jest nasza własna osobowość, i będziemy realizować najważniejszy cel,
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jakim jest budowanie więzi, to nie ma znaczenia, czy będziemy używać szarego
papieru, RPG i teatrzyku kamishibai czy nowoczesnych aplikacji, platform
e-learningowych czy elementów VR bądź AR na swoich zajęciach i warsztatach.
Jednakże trzeba tu zaznaczyć coś bardzo ważnego. Nowoczesne
technologie i cały cyfrowy świat to już nie tylko narzędzie. To pewien sposób
funkcjonowania. IT może nam w tym wszystkim bardzo pomóc, wesprzeć nas
i sprawić, że nabywanie kompetencji kluczowych będzie prostsze, ciekawsze
i atrakcyjniejsze dla wielu z nas, a już na pewno dla dzieci i młodzieży. W końcu
to ich świat i naturalny ekosystem. Już weszliśmy do cyfrowego świata naszych
uczniów i uczennic, wiemy, że wirtualna rzeczywistość oferuje nam możliwości
zastosowania różnych metod i narzędzi, co ma wpływ na urozmaicenie
i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych. Wypracowaliśmy wiele mechanizmów, które
mogą wpłynąć na efektywność procesu uczenia (się).
W tym kontekście warto mieć świadomość, że to pytanie można odwrócić – czy
kompetencje przyszłości pomogą nam w poradzeniu sobie ze światem nowych
technologii? I tu jasno mówię za Hararrim i za Hatalską: tak. Samopoznanie
jest kluczowe, gdyż nie pozwoli na przejęcie władzy nad naszymi decyzjami
żadnym algorytmom.
Umberto Eco powiedział kiedyś: „Najpierw trzeba nauczyć się korzystania
z informacji, a następnie używania jej z umiarem”. To jest esencja. Należy
zachować umiar i zdrowy rozsądek. Ważny jest złoty środek, trzeba umieć
ten skarb odnaleźć i o niego zadbać, umieć dobrze wybrać, po czym dane
narzędzie zastosować. A dzięki umiejętnemu wykorzystaniu elektronicznych
zasobów edukacyjnych w procesie uczenia (się), zarówno ci wcześniej, jak
i później urodzeni będą mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę i horyzonty, ale
i my wszyscy staniemy się bardziej empatyczni, życzliwi i otwarci na drugiego
człowieka.
Przyspieszona digitalizacja spowodowana pandemią i nasza większa
biegłość w kompetencjach cyfrowych – to wszystko ma ogromną wartość.
Nie zapominajmy jednak, że po drugiej stronie mamy nadal człowieka.
Nie apkę, maszynę, robota czy androida. Człowieka. Apki i roboty nie czują.
Człowiek i każde żywe istnienie – tak.
Przemysław Staroń
Nauczyciel Roku 2018
autor „Szkoły bohaterek i bohaterów”
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Niewystarczająca wiedza i umiejętności nauczycieli i edukatorów
To, czy w jakiejś szkole korzysta się z nowych technologii na lekcjach, zazwyczaj
zależy od tego, czy pracuje w niej jakiś nauczyciel – pasjonat, umiejący
dodatkowo zarazić swoją pasją innych. Niestety, często oznacza to, że poświęca
on swój wolny czas i własne zasoby. Jeśli takiej osoby w szkole nie ma,
prawdopodobnie nie będzie też tego typu rozwiązań na lekcjach. Co prawda
w pandemii nauczyciele zostali niejako zmuszeni do korzystania z pewnych
nowych rozwiązań, jednak dla dużej części było to doświadczenie na tyle
negatywne, że z ulgą wracają do nauki offline, kontynuując przedpandemiczne
metody uczenia i wchodzą na stare, sprawdzone ścieżki, na których czują
się pewnie. Edukacja zdalna sama w sobie nie była problemem, ale to, że
systemowo nie zrobiono nic, żeby nauczycieli w niej wesprzeć. Dlatego właśnie
często nauczyciele próbowali jeden do jednego przenieść zajęcia z klas
na tryb zdalny. Takie proste przeniesienie jednak się nie sprawdziło. Mniej
biegli w kwestiach technologicznych nauczyciele obawiali się nieraz poprosić
o pomoc – a ta blokada wynikała wprost ze struktury systemu szkolnego,
niedostosowanego do tego typu wyzwań.
Oczywiście była także spora grupa nauczycieli, którzy stanęli na wysokości
zadania. Byli bardzo aktywni na różnego typu forach i w grupach, gdzie sami
szukali wsparcia lub wspierali innych. Mogliśmy w pandemii zaobserwować
wysyp różnego typu aktywności, takich jak: webinary, szkolenia, dyskusje. Aby
w systemie edukacji mogły zajść pozytywne zmiany, trzeba dać nauczycielom
więcej swobody. Ogromne znaczenie mają też oczywiście zarobki, które
w przypadku polskiej oświaty są nadal na bardzo niskim poziomie. Nauczyciel
powinien być spełniony, dzięki czemu będzie przychodził do pracy z satysfakcją.
Wtedy sam będzie chętnie szukał rozwiązań, nawiązywał dobre relacje
z uczniami i rodzicami, a dzięki temu będzie skuteczny. Żeby nauczyciel
chciał i mógł skorzystać z jakiejś technologii, to musi po pierwsze wiedzieć,
że ona istnieje, a po drugie, widzieć w niej korzyść dla siebie jako nauczyciela
i dostrzec, że dzięki niej będzie mógł realizować założenia pedagogiczne.
Na razie powinniśmy zachęcać i angażować nauczycieli do nauczania
problemowego, a nie przedmiotowego. Trzeba im tylko zaproponować
intuicyjne, proste we wdrożeniu w nauce rozwiązania. Od samego początku
transformacji w Polsce wiele zmian w edukacji było nieprzemyślanych lub
zbyt szybko wdrażanych. Brak jest wciąż całościowej strategii i pogłębionej
dyskusji o tym, dokąd zmierzamy w tym obszarze. Niestety, nauczyciele nie
są włączani do tego dialogu i traktowani podmiotowo. Zanim więc zacznie się
wprowadzać zmiany, trzeba najpierw zacząć redefiniować edukację w Polsce.
Spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie są jej cele. Bez prawdziwego
zaangażowania nauczycieli w taki dialog zmiana nie będzie możliwa.
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Jak dobrać
odpowiednie
technologie
do danej
szkoły?

Jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji cyfrowej. Rewolucji, która z pewnością
jest przyspieszona przez pandemię COVID-19. Część naszej codzienności
przeniosła się do sieci i okazało się, że to działa. Co więcej, umożliwia to udział
w różnych aktywnościach lub wspólne uczenie się ludziom, którzy nie mogliby
pojawić się na danym wydarzeniu prowadzonym w formie stacjonarnej. Teraz
warto sobie zadać pytanie, co stoi za sukcesem tego szybkiego dostosowania
się do zmieniających warunków? Moim zdaniem jest to świadome stosowanie
technologii, która ma pomóc w osiągnięciu założonego celu.
Teraz zajrzyjmy na chwilę do typowej polskiej szkoły funkcjonującej w drugiej
dekadzie XXI w. W większości sal są już rzutniki multimedialne, w niektórych
tablice interaktywne (najczęściej niestety nieskonfigurowane i traktowanej
jako tło dla rzutnika), a czasami pojawiają się już nawet dotykowe ekrany
aktywne z wbudowanym systemem operacyjnym. Mamy komputery lub
laptopy w salach, no i w miarę działający Internet.
Z zewnątrz wygląda to nawet nieźle. Ale jak spojrzymy głębiej, to okaże się,
że nikt nie wie, jak wykorzystać potencjał tej technologii. Mało tego, część
z tych rozwiązań jest narzucona „z góry” i niekonsultowana z nauczycielem,
który prowadzi zajęcia w danej sali. Zdalne nauczanie pokazało, że przede
wszystkim powinniśmy stawiać na technologie mobilne i proste. Okazało się,
że najważniejszym narzędziem każdego nauczyciela stał się mocny laptop,
zewnętrzna kamera internetowa i mikrofon oraz tablet graficzny. Zestaw,
którego sam używam z powodzeniem od 2010 r. i co do którego zakupu dla
innych nauczycieli nie mogłem przekonać mojej ówczesnej Pani Dyrektor.
To w takim razie, jak dopasować technologię do danej szkoły, żeby poza jej
zakupem miała ona realny wpływ na poprawę efektywności pracy nauczycieli
i uczniów? Technologię trzeba wypróbować samemu, żeby zobaczyć, co ona
może dla nas zrobić. Testując, możemy wybrać, co jest dla nas, a co nie.
Powinniśmy stworzyć technologiczne sale pokazowe, gdzie nauczyciele będą
mieli okazję „pobawić się” rozwiązaniami i wybrać te, o które będą wnioskować
u swojego dyrektora. No i czas skończyć z nietrafionym i niekonsultowanymi
zakupami w szkołach. Pieniędzy jest zawsze za mało i tym bardziej musimy
je przeznaczać na rozwiązania, które będą realnie wykorzystywane dla dobra
edukacji.

Dawid Łasiński
Pan Belfer
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Nowoczesna szkoła, czyli jaka?
Nowoczesna szkoła nie może się ograniczać do technologicznej zmiany.
W szkole musi zajść równocześnie inna rewolucja – związana z odkryciem
ludzkiego potencjału. Technologia ma przede wszystkim uruchomić w uczniach
mechanizmy, które pozwolą im rozwijać się w takich kierunkach, które ten
potencjał będą w stanie zagospodarować.
Aby szkoła mogła spełniać swoją funkcję w nowoczesnym świecie, niezbędny
jest zupełnie inny model nauczania – z jednej strony dający konkretne
kompetencje pomagające odnaleźć się w rzeczywistości, jaka jest tu i teraz,
a z drugiej strony dawać zdolność samokształcenia i szukania własnych
ścieżek rozwoju. Jeśli jednak uczeń nie czuje takiej potrzeby, nie powinno się
zmuszać go do tego. Przymus często działa przeciwskutecznie, a uczenie się,
zdobywanie wiedzy powinno być przyjemne, dawać satysfakcję. Przedmioty
szkolne muszą być pokazywane w szerszym kontekście – aby było wiadomo,
że wiedza nabywana w szkole nie jest bezużyteczna. To właśnie technologie,
które są elastyczne i potrafią wciągnąć ucznia w świat nauki, są w stanie
obudzić w nim taki głód wiedzy.
Jak wskazują edukatorzy, w nowoczesnej szkole powinno się zmienić metodykę
przekazywania wiedzy – stawiać na tzw. mikrouczenie, naukę w interwałach,
bez przeładowywania lekcji informacjami, które są dostępne online, a zatem
w zasięgu ręki każdego. Kluczowe jest również zintegrowane podejście –
łączenie w procesie nauczania różnych dziedzin nauki, pokazywanie zależności,
jakie między nimi występują.
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Tradycyjny model szkoły, istniejący od niemal 200 lat, nie pasuje do świata
ciągłych, szybkich zmian. Nauczyciel przekazuje odgórnie narzucone treści, nie
uwzględniając różnic w zainteresowaniach i doświadczeniach poszczególnych
uczniów. Dodatkowo motywacja uczniów do nauki jest osłabiana przez sposób
oceniania, testy i sprawdziany. Okres pandemii i edukacji zdalnej obnażył
ogromne zapóźnienie systemu edukacji. Doskonalenie kompetencji cyfrowych
nie mieściło się wcześniej na liście priorytetów, a technologia często uchodziła
za niepotrzebną fanaberię w szkołach.
Nowe technologie są już nieodłączną częścią naszego życia codziennego,
a lista korzyści płynących z ich stosowania w edukacji jest długa. Dzięki nim
nauka staje się bardziej atrakcyjna. Technologia ułatwia uczniom dostęp
do informacji, pomaga skutecznie łączyć i przetwarzać dane. Pomaga w uczeniu
się, współpracy z innymi uczniami, umożliwia uczniom efektywniejsze
komunikowanie się. To wszystko wpływa na większe zainteresowanie nauką,
która przestaje być kojarzona ze szkołą, przymusem, a staje się pasjonującą
przygodą. Innowacje pobudzają bowiem dzieci do kreatywnego myślenia
i działania, co ma wpływ na ich zdolności twórcze i kompetencje cyfrowe. Dlatego
też niezbędne jest wprowadzenie metod nauczania angażujących ucznia,
nauczania interdyscyplinarnego i podejścia projektowego do rozwiązywania
problemów – wszystko ze wsparciem technologii cyfrowych.
W zaleceniach Komisji Europejskiej biegłość cyfrowa jest jedną z kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018). Według ekspertów
kompetencje kluczowe niezbędne są do samorealizacji i rozwoju osobistego,
zatrudnienia, włączenia społecznego czy satysfakcjonującego życia.
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Analizy Komisji Europejskiej z 2020 r. nie napawają optymizmem. Podstawowe
kompetencje cyfrowe posiadało 44% Polaków w wieku 16–74 lat – przy unijnej
średniej wynoszącej 58%. Wynik ten przyniósł Polsce odległe, dopiero 22.
miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. Co ciekawe, wyniki powyższych
badań w wielu wypadkach nie zgadzają się z tym, jak sami Polacy postrzegają
posiadanie kompetencji cyfrowych. Tymczasem większość uczniów
rozpoczynających obecnie naukę w szkołach podstawowych będzie pracować
w nowych typach zawodów, które jeszcze nie istnieją, ale na pewno będą
efektem postępu technologicznego.
Warto również podkreślić, że kompetencje cyfrowe stanowią trzon zestawu
kardynalnych kompetencji we wszystkich współcześnie powstających
koncepcjach. Nie zostały one zawężone do wąskiego zakresu wiedzy
i umiejętności informatycznych, związanych z wykorzystaniem komputerów lub
programowaniem, ale definiowane są jako rodzaj kompetencji uniwersalnych,
czyli np. efektywnej komunikacji i współpracy, rozwijania postaw i cech
charakteru, które sprzyjają osiąganiu celów, samodzielności i odpowiedzialności.

Elżbieta Wojciechowska
Dyrektor Programowa w Fundacji Digital University,
psycholog społeczny, inicjatorka programu DigiKids
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Większy nacisk na technologie i rozwój kompetencji cyfrowych?
Prof. Mitchel Resnick z Massachusetts Institute of Technology, światowej
sławy ekspert od programowania, a przy okazji twórca języka Scratch –
prostego w obsłudze i idealnego dla najmłodszych – zwraca uwagę, że
kiedy dzieci stają się biegłe programowaniu, nabywają niezwykle istotnych
umiejętności pozwalających na realizację swoich pomysłów i na kreatywną
ekspresję. Twierdzi on, że co prawda młodzi ludzie są świetnie obeznani
z nowymi technologiami, ale jest to przede wszystkim związane
z narzędziami do komunikowania się czy rozrywką (np. grami). Interakcja
z technologiami jest więc dla nich czymś naturalnym, ale nie jest to takie
oczywiste, jeśli chodzi o kreowanie nowych rzeczy i wyrażanie siebie dzięki
technologiom.
Aby stało się to możliwe, dzieci muszą nauczyć się pisać własne programy
i aplikacje. Dlatego, zdaniem prof. Resnicka, nauka programowania
od najmłodszych lat jest tak ważna. Dzieci, ucząc się kodować, równocześnie
kodują, aby się uczyć. Przywołuje on tu przykład nauki czytania. Uczymy się
czytać także po to, aby dzięki czytaniu móc nauczyć się nowych rzeczy.
Nauka programowania powinna być rozumiana w szerszym kontekście
– celem nie jest tu programowanie samo w sobie, ale właśnie rozwijanie
u uczniów kompetencji, takich jak rozumienie, analiza i szukanie rozwiązań
opartych na zasadach logiki. Kluczowe jest pojęcie algorytmiki – w końcu
programy realizują zadania oparte na algorytmach. Logiczne i algorytmiczne
myślenie powinno być podstawową kompetencją rozwijaną w ramach
kształcenia ogólnego – i to się powoli zaczyna dziać (takie zapisy znajdują
się w podstawie programowej). Tworzenie własnych algorytmów pozwala
uczniom na kształtowanie myślenia logicznego służącego realizacji
konkretnych zadań. To pozwala na rozwijanie kreatywności i szukanie własnych
ścieżek rozwiązywania problemów. W nauce programowania nie chodzi więc
wcale o to, żeby uczniowie stali się dzięki temu zawodowymi programistami
w dorosłym życiu (choć oczywiście jest to również pierwszy krok na drodze
do takiej przyszłości zawodowej), jednak umiejętności nabyte podczas zajęć
z programowania będą niezwykle przydatne w codziennym życiu.
Większy nacisk na kształcenie w zakresie wykorzystywania nowych
technologii i rozwoju kompetencji cyfrowych jest więc konieczny. Jesteśmy
w tej chwili świadkami zachodzącej w coraz szybszym tempie rewolucji
cyfrowej na niemal wszystkich obszarach. Rynek pracy zmienia się na naszych
oczach i nie sposób przewidzieć, jak będzie wyglądał za kilkanaście lat, kiedy
uczniowie z najmłodszych roczników będą wchodzić na rynek. Wiele zawodów
zniknie w wyniku robotyzacji i cyfryzacji, za to pojawią się zupełnie nowe.
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Zrozumienie potrzeby zwiększenia nacisku na praktyczne umiejętności
w zakresie programowania, robotyki czy innych kompetencji na styku
informatyki i pozostałych dziedzin nauki wydaje się coraz bardziej powszechne.
Powstają inicjatywy, które świetnie realizują to zadanie. Tworzy to naturalną
przestrzeń dla rozwiązań EdTech-owych, których oferta wprost idealnie
odpowiada na to zapotrzebowanie. Na polskim rynku mamy już dostęp
do wielu innowacyjnych rozwiązań tego typu.
Robot edukacyjny Photon w przystępny sposób łączy naukę wielu różnych
dziedzin, w tym podstaw programowania i robotyki. SkriLab oferowany
przez firmę Skriware to narzędzia, materiały, scenariusze lekcji oraz
multimedialne pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, uczące kreatywnego
podejścia do rozwiązywania problemów. Pomaga on również rozwijać
zdolności manualne i kompetencje społeczne z wykorzystaniem druku 3D,
robotyki i programowania. W nauce kodowania, w tym także skierowanej
do dzieci, specjalizują się też Giganci Programowania. Tego typu rozwiązań
przeznaczonych dla najmłodszych jest coraz więcej. Ważne jest, aby szkoły nie
bały się po nie sięgać.
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Startup zrodzony z przyjaźni i pasji do programowania
Pomysł na nasz startup zrodził się, jak to często bywa w przypadku startupów,
zupełnie nieoczekiwanie. Wraz z trzema przyjaciółmi z warszawskiej politechniki
doszliśmy do wniosku, że zaczynając naszą edukację programistyczną
(jeszcze przed studiami), mieliśmy bardzo ograniczony dostęp do wiedzy. Nie
było wówczas ani powszechnych dziś tutoriali w Internecie, ani tym bardziej
kursów kodowania dla dzieci. Edukacja szkolna w tym zakresie również stała
na bardzo niskim poziomie, żeby nie powiedzieć – na zerowym. Tak właśnie
powstał pomysł, aby ułatwić młodym ludziom rozwijanie ich zainteresowań,
a dodatkowo postarać się zaszczepić pasję wśród dzieci, które nigdy nie miały
styczności z kodowaniem.

Współpraca ze szkołami
Już na początku wiedzieliśmy, że dobra współpraca ze szkołami jest kluczowa dla
naszego biznesu – w końcu nasze kursy kierujemy właśnie do dzieci i młodzieży
szkolnej. Przede wszystkim poszukiwaliśmy sposobów na dotarcie do dyrekcji
oraz nauczycieli informatyki, aby przekonać ich, że nauka programowania
jest bardzo ważna już na wczesnym etapie. Wtedy właśnie zrodził się pomysł
na takie akcje jak Koduj z Gigantami, na których uczniowie mogą po raz
pierwszy zetknąć się z programowaniem, tworząc swoją grę lub aplikację, czy
Bezpieczny Internet, w trakcie której uczniowie i nauczyciele dowiadują się,
jakie zagrożenia czekają na nich w sieci. Do tej pory w naszych bezpłatnych
akcjach i warsztatach wzięło udział prawie 100 tys. uczniów i nauczycieli. Lata
doświadczenia pozwoliły wypracować nam model, dzięki któremu szkoły
chętnie zapraszają nas do współpracy.
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Rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli
Dodatkowo stworzyliśmy cykl szkoleń pod nazwą Nauczyciel Przyszłości,
w trakcie których uczymy, jak przekazywać wiedzę z zakresu programowania
oraz w jaki sposób prowadzić atrakcyjne zajęcia poprzez wykorzystanie
rozwiązań i narzędzi technologicznych w pracy w szkole. Posiadamy tytuł
Globalnego Partnera Microsoft dla edukacji, co zobowiązuje nas do prowadzenia
szkoleń oraz treningów dla nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi, jakie
oferuje Microsoft dla edukatorów.

Dostęp do zajęć z programowania dla dzieci
Żyjemy w świecie, w którym brak umiejętności cyfrowych znacznie
nas ogranicza, a coraz więcej zawodów związanych jest bezpośrednio
z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych. Jest to trend, którego nie da się
zatrzymać i który będzie się pogłębiać. Nauka od najmłodszych lat nie musi
prowadzić do bycia zawodowym programistą czy inżynierem, ale może
ułatwić życie i w ogóle start w przyszłość. Nieograniczony dostęp do tego typu
zajęć to idea, która przyświeca naszemu biznesowi, ale również powinna być
priorytetem dla szkół publicznych i całego systemu edukacji w Polsce. Tylko
wówczas jesteśmy w stanie budować świadome, nowoczesne społeczeństwo,
gotowe na wyzwania i szanse, jakie przyniesie przyszłość.

Dawid Leśniakiewicz
Giganci Programowania
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CASE STUDY
– NOVAKID
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Problem

Podstawowym wyzwaniem dla edukacji zdalnej jest to, że trzeba stworzyć jej
model od samego początku. Przeniesienie lekcji offline na platformę online
w identycznej formie to przedsięwzięcie skazane na niepowodzenie. Dobitnie
pokazała to sytuacja podczas pandemii. Większość szkół zastosowała formuły
lekcji stacjonarnych na wirtualnych platformach, co spotkało się ze znużeniem
dzieci oraz nasiliło i tak postępujące już cyfrowe zmęczenie. Według
psychologów i pedagogów uczniowie zupełnie inaczej skupiają się podczas
zajęć w sali lekcyjnej, a zupełnie inaczej przed komputerem. Aby utrzymać
uwagę uczniów w świecie online, warto raczej sięgnąć do różnorodnych,
angażujących metod nauczania, które sprawdzają się w wirtualnym świecie.

Rozwiązanie

W Novakid zastosowaliśmy się do zaleceń pedagogów i psychologów
dziecięcych, którzy zgodnie wskazują na to, by optymalny czas trwania lekcji
wynosił ok. 25 minut. W tym czasie dzieci i tak łatwo mogą się rozproszyć,
dlatego korzystamy z różnych metod, by utrzymać ich skupienie. Każda lekcja
jest oparta na kontakcie z wykwalifikowanym native speakerem, a pod kątem
technicznym – na grywalizacji, czyli metodach zaczerpniętych z konstrukcji gier.
Stawiamy na efektywne, angażujące metody nauczania, takie jak: interaktywne
gry, quizy i questy do wykonania, oczywiście z odpowiednią gratyfikacją
w postaci odznak czy punktów. Grywalizacja powoduje, że dzieci naturalnie i bez
wysiłku przyswajają wiedzę, którą w innych warunkach zdobyłyby większym
nakładem pracy i czasu. Ekscytujące zabawy tworzą pozytywne środowisko
do nauki i budzą w dziecku zainteresowanie.
Z pomocą przychodzą również rozwiązania oparte na AR (Augmented Reality –
rozszerzona rzeczywistość) i VR (Virtual Reality – wirtualna rzeczywistość), czyli
np. wirtualne wycieczki po muzeach w towarzystwie nauczyciela. Widzimy, że
aspekt emocjonalny jest bardzo ważny w edukacji – brak negatywnych ocen
sprawia, że nauka jest przyjemna i nie rodzi dodatkowego stresu.
Nasza platforma przede wszystkim jest przeznaczona dla użytkowników
indywidualnych. Z tego, co obserwujemy, z Novakid uczy się wiele dzieci
będących w edukacji domowej. Z platformy mogą również korzystać uczniowie
z indywidualnym tokiem nauczania czy zmagający się z niepełnosprawnością
fizyczną lub przewlekłą chorobą.
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Wdrożenie
W Novakid kładziemy nacisk na personalizację oraz ekstrakcję i analizę danych
wspomaganą sztuczną inteligencją. Jesteśmy w stanie zmierzyć i ocenić, że
skonstruowane przez naszych ekspertów programy nauczania przynoszą
spodziewane efekty. Szczegółowa analiza danych, które spływają za każdym
razem podczas korzystania z Novakid, pozwala na dostosowanie procesu
nauczania do indywidualnych potrzeb. Dzięki uczeniu maszynowemu (ML
– machine learning) powstają hiperspersonalizowane modele lekcji, które
potencjalnie mogą przynieść najlepsze efekty dla konkretnego użytkownika.
Wykorzystujemy algorytmy, które śledzą wyniki uczniów i analizują, gdzie
potrzeba najwięcej pomocy czy powtórek materiału. Stała modyfikacja
i ciągłe testy na szerokiej grupie użytkowników sprawiają, że jesteśmy
w stanie polepszyć ogólny program nauczania, a następnie za każdym razem
dopasowywać go do potrzeb ucznia.

Jak to działa?

Użytkownicy doceniają nasze starania i również widzą efekty nauki z Novakid –
obserwujemy stały wzrost użytkowników, a uczniowie i współpracujący z nami
lektorzy otwarcie wyrażają swoje zadowolenie. Ponadto ostatnie badanie
przeprowadzone w pierwszym półroczu 2021 r. przez J’son & Partners wykazało,
że jesteśmy najlepszą szkołą ESL dla dzieci (English as a Second Language).

Co dalej?

W dobie cyfryzacji wielu dziedzin życia jesteśmy przekonani, że edukacja
przyszłości będzie funkcjonowała w modelu hybrydowym. Czas spędzony
w szkołach prawdopodobnie przede wszystkim będzie służył budowaniu
relacji z rówieśnikami i wzmacnianiu różnych kompetencji miękkich. W grupie
dzieci będą rozwijać zdolności interpersonalne, umiejętności współpracy
i rozwiązywania konfliktów, a także przyswajać zasady życia społecznego.
Z kolei miejsce na naukę i zdobywanie ścisłej wiedzy może odbywać się
w dużej mierze za pośrednictwem Internetu. Narzędzia online stwarzają okazję
do skupienia się wyłącznie na kształceniu i stworzeniu hiperspersonalizowanej
ścieżki edukacyjnej dla konkretnego ucznia. Nauka zdalna to również
dostęp do światowej klasy ekspertów w rozmaitych dziedzinach, którzy
prowadzą internetowe wykłady, warsztaty i szkolenia. Popularyzację tego
sposobu nauczania również zawdzięczamy prężnemu rozwojowi technologii
edukacyjnej. Chcemy być częścią tej cyfrowej rewolucji w nauczaniu, która –
jak widać – już się zaczęła.
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# 04

Kluczowa rola
edukatorów-innowatorów

Pandemia COVID-19 zainicjowała wymuszoną transformację cyfrową szkół.
Ku zaskoczeniu wielu okazało się, że od lat na rynku dostępne są narzędzia
do prowadzenia edukacji zdalnej, a w okresie ostatniego 1,5 roku rozwój
tych narzędzi radykalnie przyspieszył. Wielki udział w tym mają kreatywni
założyciele innowacyjnych EdTech-ów. Także finansowanie tego rodzaju
przedsięwzięć stało się łatwiejsze dzięki, z jednej strony, radykalnemu
zwiększeniu zainteresowania taką ofertą przez klientów, a z drugiej – przez
instytucje odpowiedzialne za zapewnienie ciągłości edukacji.
Transformacja cyfrowa to jednak nie tylko dostęp do nawet najdoskonalszych
narzędzi. Prawdziwa transformacja cyfrowa to przede wszystkim zmiana
podejścia, filozofii działania, otwartość, chęć cyfrowego eksperymentowania
ze strony edukatorów, nauczycieli, organizatorów procesu edukacyjnego.
Z tym bywa jednak różnie. Oczywiście pojawili się nauczyciele, którzy
odkryli w sobie żyłkę poszukiwacza, eksperymentatora i zaczęli tworzyć
nowe innowacyjne doświadczenia edukacyjne dla swoich uczniów, oparte
na interakcji przy wykorzystaniu zdalnych kanałów komunikacji, mimo wszystko
prowokujące pracę zespołową, rzeczywiście angażujące wymagających
odbiorców przyzwyczajonych do pełnego zaangażowania w świecie
mediów społecznościowych i interaktywnych społecznościowych platform
gamingowych. Niestety, z moich obserwacji wynika, że tacy nauczyciele
to zdecydowana mniejszość. Większość ograniczyła się w najlepszym
przypadku do prostego i minimalnego dostosowania treści prowadzonych zajęć
do możliwości podstawowych kanałów komunikacji zdalnej i niespecjalnie
przejmując się znikomymi efektami, kontynuowała w dużej mierze sposób
prowadzenia zajęć sprzed pandemii. Części nauczycieli brakowało oczywiście
podstawowych kompetencji cyfrowych, aby móc zacząć samokształcenie
w sieci, jednak w wielu przypadkach jest to problem raczej nastawienia.
W moim przekonaniu kluczową rolę w cyfrowej zmianie systemu edukacji
muszą odegrać więc sami nauczyciele. Bez ich motywacji wewnętrznej,
determinacji, chęci zmierzenia się z przeciwnościami ta transformacja nie
nastąpi. Problemem dziś nie są narzędzia – te już są bardzo doskonałe, a będą
lepsze. Należy mieć tylko nadzieję, że innowatorzy z tego środowiska będą
swoim entuzjazmem zarażać kolejne grupy. I to też ich odpowiedzialność jako
liderów.

dr hab. Rafał Mrówka
profesor SGH,
Dyrektor Biura Programów MBA
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
kierownik programu MBA for Startups
– SGH online dla przedsiębiorców,
wykładowca przywództwa, ekspert
w zakresie edukacji menedżerskiej
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Rozwój narzędzi do nauki w Polsce – co nas czeka?
Jakie technologie będą wyznaczać kierunki rozwoju narzędzi
do nauki w Polsce?
Oczywiście przyspieszający rozwój technologiczny powoduje, że trudno
jest jednoznacznie przewidzieć, co nas czeka w perspektywie kilkunastu
lub kilkudziesięciu lat – mogą powstać narzędzia, o jakich nam się nie śniło.
Możemy jednak zidentyfikować pewne trendy, już widoczne w innych
dziedzinach, np. w przemyśle (przemysł 4.0). Edukacja będzie więc z pewnością
w coraz większym stopniu opierać się na narzędziach wykorzystujących
sztuczną inteligencję (AI), machine learning i działania w chmurze. Ogrom
zastosowań będą miały z pewnością urządzenia IoT (Internet rzeczy) czy
wirtualna lub rozszerzona rzeczywistość (VR i AR).
Narzędzia do nauki mają być przydatne tam, gdzie mogą wspomóc
nauczyciela, ale go nie zastąpią. Roboty czy sztuczna inteligencja mają
przede wszystkim odciążać nauczyciela, aby miał czas na bezpośredni kontakt
z uczniami, dając przestrzeń do organizowania twórczej pracy, zaopiekowanie
się uczniami na poziomie psychologicznym czy mentoringowym. Rozwiązania
te muszą być jak najbardziej intuicyjne i „przezroczyste”. W opinii wielu
edukatorów te bardzo rozbudowane i skomplikowane niekoniecznie będą
chętnie wykorzystywane. Narzędzia te powinny być więc ich zdaniem możliwie
proste w obsłudze i z jednej strony stosować podejście interdyscyplinarne,
a z drugiej – nie oferować zbyt wielu, często zbędnych z ich punktu widzenia
funkcjonalności.
W nauczaniu wielu przedmiotów, np. w fizyce czy chemii, kluczowy jest
eksperyment. Uczeń znacznie efektywniej przyswoi wiedzę, jeśli będzie mógł
na własne oczy zobaczyć, jak dany proces przebiega krok po kroku i jakie
przynosi efekty. Tam, gdzie się tego nie da zrobić fizycznie, świetnie sprawdzą
się różnego rodzaju symulacje, np. w aplikacjach edukacyjnych, w postaci
modeli 3D czy w wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości.
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Przyszłość AI
w edukacji

Przyszłość AI w edukacji jest ograniczona jedynie naszą wyobraźnią i szybkością
rozwoju technologii. Przewiduję, że technologie nie tylko wejdą i utrzymają się
w systemach edukacyjnych, które znamy dzisiaj, lecz także fundamentalnie
je zmienią.
Sądzę, że AI w szkolnej klasie będzie ewoluować poza e-learning i metody oparte
na LMS, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, w zestaw narzędzi i systemów,
które zwiększają doświadczenie, szkolenie i instynkt naszych nauczycieli
w klasie. Systemy te będą wykorzystywać zaawansowane dane do tworzenia
rekomendacji i wysoce dostosowanych do potrzeb uczniów doświadczeń,
które napędzają efektywne wyniki w klasie.
Dzięki tym zaawansowanym systemom doświadczenia edukacyjne przyszłych
uczniów będą oparte na indywidualnym postępie z dopasowanymi treściami
i lekcjami. Testy, które znamy dzisiaj, zostaną zastąpione dowodem opanowania
wiedzy i umiejętności jej zastosowania. Rola nauczyciela stanie się rolą eksperta
moderatora lub trenera edukacji, który współpracuje z uczniem i wspiera go
w jego indywidualnej i unikalnej podróży edukacyjnej.
To niesamowicie ekscytujący czas, aby być w przestrzeni edukacyjnej, ponieważ
AI będzie nadal dokonywać postępów i skoków, których nigdy nie moglibyśmy
przewidzieć.

Bill Salak
CTO Brainly
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Co nas
czeka?

Niewątpliwie sposób nauczania i uczenia się mocno się zmienia na całym
świecie, nie tylko w kwestii stosowanych narzędzi, lecz także w wykorzystywanej
metodologii nauczania. Era transformacji cyfrowej wymusza na każdym
z nas korzystanie z technologii, której zadaniem jest wspierać efektywność
nauczania – z perspektywy nauczyciela, ucznia, administracji, ale również
rodziców. Natomiast celem firm technologicznych jest tworzenie narzędzi,
które mają skupiać się na bezpieczeństwie, łatwości korzystania, elastyczności
oraz trwałości.
Od wielu lat bacznie przyglądamy się krajom zachodnim oraz skandynawskim,
które z powodzeniem wdrożyły i na co dzień korzystają z nauczania zdalnego.
Najbardziej znane jest tu wykorzystanie platform nauczania w edukacji K12
(szkoły podstawowe i średnie) lub platform LMS (Learning Management
System). Z pomocą machine learning mają one możliwość tworzenia ścieżek
edukacyjnych, którymi powinien podążać uczeń przez cały etap edukacji.
Wbudowanie analityki predykcyjnej daje możliwość prognozowania postępów
w nauce, promocji do kolejnej klasy i w razie negatywnych rezultatów reakcji
nauczyciela/wykładowcy w odpowiednim czasie, by uczeń miał szansę
nadrobić braki.
Wykorzystywane w ostatnim czasie aplikacje wideokonferencyjne umożliwiły
dzieciom/nauczycielom dalsze uczestniczenie w zajęciach. Narzędzia te
są wciąż rozbudowywane, by dawały możliwości interakcji i współpracy
uczniów. Integracja z aplikacjami typu Jamboard (tablica interaktywna),
Kahoot, Grasshopper, Codecademy, Khan Academy pomagają w efektywny
i urozmaicony sposób prowadzić nauczanie.
Egzaminowanie online jest coraz częściej wykorzystywane przez szkoły
i uczelnie na zachodzie, nieuchronnie nadejdzie ten czas, gdy w Polsce
zaczniemy doceniać ten sposób egzaminowania. Dzięki dedykowanemu
oprogramowaniu, bezpiecznym komputerom oraz narzędziom dodatkowym
nasi uczniowie będą mogli nie tylko pisać sprawdziany, lecz także zdawać
egzaminy państwowe.
Rozwiązania będące dodatkami do Google Workspace dla Edukacji i stanowiące
z nim jednolitą całość tworzą możliwości łatwego logowania dzieci do sprzętu
komputerowego oraz swojego konta na platformie edukacyjnej, nauczycielowi
natomiast dają możliwość kontroli nad komputerem ucznia, a co więcej nad
aplikacjami i stronami, z których korzysta uczeń w trakcie zajęć (nauczyciel
może sprawdzać, jakie strony ma otwarte uczeń, może blokować dostęp
do aplikacji/stron w trakcie zajęć, a na przerwie je odblokować). Z jednej strony
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jest to kontrola, którą nie zawsze chcemy stosować, dając dzieciom swobodę,
z drugiej jednak możemy zapobiegać dostępowi do niewłaściwej treści czy
zachęcać do aktywniejszego udziału w zajęciach.
Sprzęt komputerowy też nie jest tu bez znaczenia. Jesteśmy przyzwyczajeni
do komputerów, na których instalujemy programy, ale wchodzimy w erę chmury
i również tu wchodzimy w korzystanie wyłącznie z zasobów chmurowych.
Niech nas to nie zmyli – pamiętajmy, że możemy z nich korzystać również
wtedy, gdy nie mamy dostępu do Internetu, a nasze dokumenty synchronizują
się przy pierwszym połączeniu z siecią. Chromebooki udowodniły swoją
niezawodność na rynku edukacyjnym, wykazując wykładniczo rosnącą
popularność od czasu pierwszego wprowadzenia na rynek w 2011 r. W rezultacie
Chromebooki są obecnie najpopularniejszym urządzeniem edukacyjnym.
To numer jeden w Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, krajach
Beneluksu, Japonii, Nowej Zelandii i Ameryce Północnej. Chromebooki są
niezawodne, szybkie, odporne na uderzenia i zalanie. Chromebooki oparte
na Linuksie zostały stworzone z myślą o bezpieczeństwie ucznia. Dzięki
zainstalowanym dwóm systemom operacyjnym Chrome OS nie wymagają
one instalacji dodatkowego antywirusa. Obecnie Chromebooki to ogromna
gama produktów od największych światowych dostawców typu: Acer, Asus,
Samsung, HP, Lenovo, Dell.
Jednym z powodów, dla których Chromebooki są tak popularne na całym
świecie, jest łatwość zarządzania nimi przez administratora i zabezpieczenia ich
przed kradzieżą. Chrome Education Upgrade umożliwia szkołom zarządzanie
urządzeniami z poziomu konsoli administracyjnej Google. Administrator może
zastosować setki ustawień i zasad, takich jak możliwość dostępu wyłącznie
do bezpiecznych aplikacji dla dzieci, dzięki czemu niwelujemy ryzyko dostępu
do materiałów niedozwolonych, nadanie uprawnień dostępu wyłącznie
do aplikacji, które są dedykowane do prowadzenia zajęć z poszczególnych
przedmiotów (jak ma to miejsce w Estonii), możliwość blokowania/
zabezpieczenia sprzętu komputerowego przed kradzieżą i dostępem
do zasobów użytkownika.

Beata Galas
Google for Education
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Nowoczesne technologie wykorzystywane w nauce:
VR/AR (hologramy), AI, IOT. Czy wejdą do szkół na stałe?
Wirtualna rzeczywistość (VR) może być doskonałym narzędziem edukacyjnym.
Nietrudno wyobrazić sobie jej zastosowanie. Komputerowo wykreowane
multimedialne wizje dowolnych obiektów, miejsc, urządzeń, procesów
w sposób symulujący rzeczywistość sprawdzą się świetnie w wielu sytuacjach
i niemal w każdej dziedzinie nauki. Chcemy zobaczyć z bliska, jak funkcjonują
gwiazdy albo planety? Wystarczy założyć gogle VR i odbyć międzyplanetarną
podróż.
Chcemy zobaczyć, jak działają narządy wewnętrzne, np. układ oddechowy
albo serce? Możemy równie dobrze odbyć podróż do wnętrza ludzkiego
ciała. Możemy przenieść się na ulicę średniowiecznego miasta i zobaczyć,
jak wyglądała historyczna architektura podczas wirtualnego spaceru. Takich
zastosowań można wymieniać bez liku. VR może odwzorować praktycznie
każdy obiekt i każde zdarzenie. Pod tym względem rozwiązania VR nie mają
w zasadzie żadnych ograniczeń.
Podobne zastosowania ma technologią AR (rozszerzona rzeczywistość).
Wystarczy wyobrazić sobie szkolną wycieczkę poruszającą się po ulicach
swojego miasta, sprawdzającą na bieżąco na smartfonach, jak ich miasto
wyglądało np. przed 100 laty, jakie budynki zniknęły, a jakie nowe powstały
i co z tego wynika. Hologramy pojawiające się w klasie są idealnym sposobem
na pokazanie obiektów, o których wcześniej można było jedynie przeczytać lub
zobaczyć na filmie.
Dlaczego VR i AR są tak dobrym rozwiązaniem wspierającym edukację?
Badania naukowe udowodniły, że o wiele łatwiej zapamiętuje się informacje
pokazywane w trójwymiarowym VR niż w przypadku zwykłego płaskiego
obrazu na ekranie. Istotny jest też inny, bardziej oczywisty aspekt – zajęcia
wykorzystujące tę technologię są niezwykle atrakcyjne i przyciągające
ciekawość uczniów, co znacząco zwiększa ich zaangażowanie w proces uczenia.
Większość rozwiązań EdTech-owych bazuje na jakiegoś rodzaju technologii AI.
Algorytmy sztucznej inteligencji mogą być i są stosowane w całym wachlarzu
rozwiązań. Mogą także wspierać nauczycieli w kwestiach administracyjnych,
a co za tym idzie – odciążyć ich od nadmiernej biurokracji, co jest bolączką
polskiej szkoły.
Aby spersonalizowana edukacja mogła funkcjonować, konieczne jest
zgromadzenie, wykorzystanie i przeanalizowanie ogromnej liczby danych.
To właśnie zadanie dla sztucznej inteligencji. AI wdrożona w konkretne narzędzia
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do nauki może dostosowywać poszczególne zajęcia do indywidualnych potrzeb
każdego ucznia, co poprzedza dogłębna, dokonywana w czasie rzeczywistym
analiza mocnych i słabych stron dziecka. W kolejnym kroku algorytm analizuje
postępy w nauce i proponuje konkretne rozwiązania optymalizujące ten proces.
Na rynku pojawiają się już także rozwiązania, w których algorytmy AI tworzą
zindywidualizowane testy i szkolenia. Za coraz bardziej powszechnych
automatycznych asystentów, chatboty czy voiceboty wspierające naukę
również odpowiada sztuczna inteligencja.
Istnieją także pewne zagrożenia, o których musimy pamiętać. W sprawozdaniu
Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego czytamy, że niezwykle
istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości w zakresie
gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych oraz
zarządzania takimi danymi, przy jednoczesnym zachowaniu poufności
i prywatności danych osób uczących się. Ponadto Komisja wskazuje na problem
dotyczący przechowywania takich danych, co powinno stanowić priorytet
każdej inicjatywy na rzecz wprowadzenia na szeroką skalę AI w systemie
edukacji.
Istotę wspomnianego już wcześniej przemysłu 4.0 stanowią robotyzacja,
automatyzacja i IoT (Internet rzeczy). Internet of Things to termin opisujący
szeroko pojęte urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci i wymieniające
między sobą informacje bez udziału człowieka. Najczęściej kojarzymy
je z urządzeniami domowymi, czy to RTV, AGD (smart home), czy tzw. wearables
(np. smartwatch). Technologia ta jest jednak również coraz częściej obecna
w sektorze produkcyjnym (inteligentne, zmechanizowane linie produkcyjne)
i w medycynie. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby IoT wkraczało także
w sektor edukacyjny. Tego typu urządzenia edukacyjne – tablice, zabawki,
pomoce dydaktyczne – mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o naukę. Choć
jesteśmy dopiero na początku tej drogi.
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Potrzebna
jest
zwinna
edukacja

Nowoczesne technologie wejdą do szkół na stałe, ale będzie to się odbywać
z różnymi prędkościami. Adaptacja będzie zależna od dostępnej infrastruktury,
poziomu zaawansowania w procesie transformacji cyfrowej, jak również
od prawodawstwa w danym kraju. Technologie szybciej przyjmą się w krajach
rozwiniętych, posiadających bazę w postaci infrastruktury, jak i szeregu
zaawansowanych usług budowanych, w oparciu na danych udostępnionych
w skalowalny i bezpieczny sposób przez system edukacji. Przykładowo istnieją
firmy dostarczające model AI wspierający personalizację programu nauczania
dla konkretnego ucznia w oparciu o takich danych. Edukacja publiczna jest
mocno uregulowana – narzędzia wspomagania nauczania oraz treść zmieniają
się, ale sam model przekazywania wiedzy nie jest już tak dynamiczny.
Demokratyzacja dostępu do danych, tempo zmian, potrzeby rynku pracy czy
świadomość rodziców w kontekście predyspozycji psychofizycznych ich dzieci
mogą wymusić trwałą, bardziej fundamentalną zmianę w stronę bardziej
zwinnej, personalizowanej edukacji.
Niewątpliwie takie pojęcia jak: rozszerzona rzeczywistość (XR), e-learning,
personalizacja przy wsparciu AI i grywalizacja zostaną z nami na dłużej, szybciej
jednak zadomowią się na platformach e-learningowych, w różnego rodzaju
wyspecjalizowanych jednostkach edukacyjnych, niż w ramach publicznego
systemu edukacji.

Tomasz Białas
Google Cloud
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Czy zmiana modelu nauczania jest konieczna?
Technologia coraz szybciej zmienia naszą rzeczywistość – niektóre z tych zmian
wydają się jednoznacznie pozytywne, inne jednak wzbudzają spory niepokój.
Już w 2013 r. naukowcy z Oxfordu przewidywali, że z powodu automatyzacji
wszystkie kraje rozwinięte na świecie odnotują w ciągu najbliższych 25 lat
utratę miejsc pracy sięgającą 47%3. Nawet jeśli te przewidywania okażą się
przeszacowane, to trendy na rynku pracy są ewidentne. Automatyzacja,
sztuczna inteligencja czy roboty będą zastępować pracę ludzi w kolejnych
obszarach.
Ryzyko automatyzacji według rodzaju pracy, w procentach
Ryzyko automatyzacji według rodzaju pracy, w procentach
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Nie jest to jednak wcale nowy problem. Mechanizacja zawsze powodowała
utratę miejsc pracy. Już kilkaset lat temu mechaniczne krosna zastąpiły tkaczy,
co przyniosło spore niepokoje społeczne. Równocześnie jednak powstały
nowe zawody, np. potrzebne były osoby, które doglądały stanu technicznego
tych urządzeń. Inny popularny i dobrze oddający sytuację przykład to malejący
popyt na usługi kowalskie, który nastąpił po uruchomieniu masowej produkcji
samochodów osobowych. Pojawiło się za to zapotrzebowanie na mechaników.
Teraz stoimy przed podobnym wyzwaniem, choć oczywiście w znacznie
większej skali. Automatyzacja wkracza w bezprecedensowo szybkim tempie
w kolejne obszary. Pracownicy infolinii zostają coraz częściej wyręczani przez
voiceboty, w sklepach pojawia się coraz więcej kas samoobsługowych, linie
produkcyjne w fabrykach są coraz częściej w pełni zautomatyzowane. Te
zmiany zachodzą na naszych oczach.
Jak zatem powinniśmy kształcić, skoro nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
jakie zawody będą poszukiwane w przyszłości, nawet tej stosunkowo
niedalekiej? Pewne jest jedno – metodyka uczenia musi się zmienić. Kluczem
jest tu tzw. lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie. To właśnie takie
podejście powinno być elementem nowej metodologii uczenia. Bez tego nie
wykształcimy w młodych ludziach umiejętności niezbędnych zmieniającym
się świecie. Nauczyciel musi więc pokazać uczniowi, jak się uczyć samodzielnie.
Trzeba to zrobić w taki sposób, aby wzbudzić w uczniach chęć do nauki,
zgłębiania interesujących ich zagadnień, aby ta nauka nie była wymuszonym
obowiązkiem, ale swego rodzaju edukacyjną przygodą.
Potrzebę tę dobrze zidentyfikowały instytucje Unii Europejskiej. W komunikatach
unijnych4 czytamy, że istotne jest, aby wszyscy obywatele już od najmłodszych
lat zdobywali kluczowe kompetencje i podstawowe umiejętności oraz
kontynuowali naukę przez całe życie. Mianem kompetencji kluczowych
określa się: wiedzę, umiejętności i postawy, których każdy człowiek potrzebuje
do samorealizacji i rozwoju osobistego, funkcjonowania na rynku pracy,
integrowania się ze społeczeństwem i uczestnictwa w życiu obywatelskim.
Koncepcja ta zakłada promowanie kluczowych kompetencji przez:
• zapewnienie wszystkim wysokiej jakości kształcenia, szkoleń
i możliwości uczenia się przez całe życie;
• pomoc dla kadry dydaktycznej we wdrażaniu metod nauczania
i uczenia się opartych na kompetencjach;
• propagowanie różnorodnych strategii uczenia się w różnych kontekstach
z myślą o ustawicznym uczeniu się;
• badanie różnych metod oceny i walidacji kompetencji kluczowych.
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Prof. Mitchel Resnick, wspominany już w poprzednim rozdziale światowej
rangi popularyzator programowania, wymienia cztery obszary, które powinny
być realizowane w kontekście nauki dzieci: pasja (identyfikowanie pasji wśród
uczniów i ich rozwijanie), praca rówieśnicza (współpraca), praca projektowa
i zabawa (ale pozbawiona nadmiernej infantylizacji).
Szkoła powinna więc kłaść większy nacisk na kształtowanie miękkich
umiejętności. Sama znajomość równań matematycznych czy praw
fizyki nie wystarczy. Absolwenci szkół powinni wiedzieć, jak wchodzić
w relacje międzyludzkie na różnych poziomach, jak rozmawiać w sposób
konstruktywny, jak być liderem lub częścią dobrze funkcjonującego zespołu.
Niestety, obecnie szkoła nie daje takich umiejętności, a dzieci tego typu
kwestie muszą wypracować sobie same lub w najlepszym wypadku z pomocą
rodziców. Tymczasem rolą nauczycieli mogłoby być wsparcie i praca nad
takimi problemami. Dlatego metodologia w szkole musi ulec radykalnej
zmianie. Im szybciej się to stanie, tym większa szansa, że jako społeczeństwo
będziemy aktywnym uczestnikiem zachodzących globalnie przemian i nie
zostaniemy w tyle.
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Sztuczna
inteligencja
ma dużo
do zrobienia
w szkolnictwie
wyższym

Rozmawiając o edukacji, nie możemy zapominać, że to także szkolnictwo
wyższe. Widzę bardzo wiele zastosowań dla sztucznej inteligencji w tym
obszarze – zarówno jako materiału dydaktycznego albo metody pracy, jak
i na poziomie zarządzania tym sektorem i swego rodzaju „serwisowaniem”
studentów i studentek.
Sztuczna inteligencja mogłaby np. pomóc w budowaniu bardziej
spersonalizowanego portfolio zajęć. Można sobie wyobrazić sytuację, że
mierzymy progres studenta, jego mocne i słabe strony i na tej podstawie system
rekomendacyjny wybiera to, co najlepiej do tego konkretnego studenta pasuje.
Do takiego narzędzia można dodać więcej czynników, np. jego zainteresowania,
preferencje itp. Takie rozwiązanie mogłoby elastycznie modelować potencjalne
ścieżki kariery i pokazywać, gdzie docelowo taka ścieżka może zmierzać. Takie
narzędzie nie musiałoby nawet zawierać jakiejś zaawansowanej AI. Być może
wystarczyłaby dobra analityka danych, pokazująca, jak studenci sobie radzą
w poszczególnych obszarach i gdzie należy ich wspierać.
Edukacja wyższa musiałaby być przemodelowana tak, aby spotkania
z wykładowcą służyły rozwiązaniu jakiegoś problemu czy stworzeniu projektu.
W tej chwili zajęcia na uniwersytecie mają zazwyczaj bardzo generyczny
charakter – wykładowca mówi to samo do wszystkich studentów. A przecież
równie dobrze mógłby to być materiał nagrany, do którego byłyby dobierane
wypowiedzi innych wykładowców, uzupełniające dany przekaz lub pasujące
do omawianego tematu. Ta automatyzacja wspólnej dla wszystkich części zajęć
pozwoliłaby na uwolnienie przestrzeni na te spotkania bezpośrednie, gdzie rola
wykładowcy byłaby inna, np. skupiona na mentoringu ze studentami. Sztuczna
inteligencja i automatyzacja przyszłyby więc w sukurs i studentom, i samym
wykładowcom.
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Widzę również rolę sztucznej inteligencji jako przedmiotu, który powinien być
nauczany w edukacji na poziomie liceum i na studiach, przy równoczesnej
nauce kodowania od jak najmłodszych lat. Nie ma już w zasadzie dziedziny
nauki, w której AI nie byłaby pomocna. To powinny być albo zajęcia
fakultatywne, albo wręcz obowiązkowe. Ścieżka edukacji informatycznej
powinna zaczynać się od pewnych podstawowych umiejętności cyfrowych,
podstaw kodowania w jednym z języków, a następnie zmierzać w kierunku
zrozumienia sztucznej inteligencji i wiedzy, jak i gdzie ją stosować. Widzę
więc zdecydowanie miejsce dla AI zarówno jako metody wykorzystywanej
w systemie edukacji, jak i przedmiotu jako takiego, na pewno nauczanego
na poziomie ponadpodstawowym i wyższym.

prof. ALK dr hab.
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
Prorektorka Akademii Leona Koźminskiego
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Rozwój nauczycieli, dodatkowe szkolenia
Wśród ekspertów zajmujących się zawodowo szkoleniem nauczycieli pojawiają
się głosy mówiące, że nauczyciele chętnie się dokształcają, są zmotywowani
do poszerzania swoich kompetencji, korzystają zarówno ze szkoleń
stacjonarnych, jak i różnego typu zajęć e-learningowych czy webinarów. Tego
typu zajęcia są dobrym sposobem na zidentyfikowanie luk kompetencyjnych
i ich uzupełnienie. Pojawiają się jednak także opinie mniej pozytywne,
wskazujące na nauczycieli chcących jedynie zdobyć odpowiedni certyfikat –
dokument potwierdzający, że szkolenie się odbyło. To, że tego typu aktywności
odbywają się po godzinach, w czasie wolnym może mieć tu pewne znaczenie.
Bywa zatem różnie, a grupa nauczycieli jako całość nie może być poddana
jednoznacznym ocenom, jeśli chodzi ich motywację do rozwoju.
Istotna jest również w tym kontekście postawa dyrektorów, którzy mają
decydujący głos, jeśli chodzi o możliwość wysyłania nauczycieli na dodatkowe
szkolenia. Po doświadczeniu pandemii są oni często nieco bardziej przychylni
szkoleniom z zakresu nowych technologii, kiedy okazało się, że kompetencje te
są dla kadry nauczycielskiej wręcz niezbędne.
Pojawiają się również postulaty, aby wdrażanie nauczycieli w nowe technologie
i to, w jaki sposób efektywnie z nich korzystać na lekcjach, rozpoczynało się
już w czasie zajęć na studiach w ramach bloków pedagogicznych. Dzięki temu
nauczyciel wchodzący do zawodu miałby już możliwie szeroką wiedzę na temat
możliwości, jakie stwarzają technologie w edukacji, aby potrafił korzystać z tych
samych kanałów kontaktu, których młodzież aktualnie używa.
Sami nauczyciele, czy to na uczelniach, czy w szkołach podyplomowych,
uczeni są w bardzo tradycyjny sposób. Trudno więc oczekiwać, że będą umieli
efektywnie i z przekonaniem wdrażać nowatorskie rozwiązania na lekcjach.
Podstawy pedagogiki nie dają w zasadzie kluczowych kompetencji, a jedynie
uprawnienia do wykonywania zawodu. Z perspektywy wyzwań stojących
przed polską oświatą kluczowe jest więc, aby nastąpiła radykalna zmiana
podejścia w zakresie kształcenia nauczycieli i pedagogów. Zmiana ta jednak
sama z siebie raczej nie nastąpi.
Otwiera się tu zatem pole dla polskich EdTech-ów, które powinny albo
pojedynczo, albo jako środowisko zaoferować szkołom podyplomowym
i uczelniom wyższym swoje narzędzia. Takie działanie mogłoby mieć bardzo
duży, pozytywny wpływ i zaprocentować już w niedalekiej przyszłości.
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W poszukiwaniu
wartościowych
szkoleń.
Rozwój
zawodowy
nauczycieli

Nauczycielom zależy na ich własnym rozwoju, bo wiedzą, że świat nieustannie
się zmienia. Każdy kolejny rocznik dzieci w szkole to tak naprawdę nowe, świeże
spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Nauczyciele mogą na bieżąco
śledzić te zmiany na dość dużej liczbie obserwowanych uczniów. Widzą, jak
szybko dzięki rozwojowi technologii zmienia się myślenie dzieci i ich podejście
do wyzwań. Uczniowie coraz częściej mają wrażenie, że wiedzę zdobywa się
łatwo, bo informacje dostępne są na wyciągnięcie ręki, że relacje nawiązuje
się jednym kliknięciem na forum społecznościowym, że gotowe rozwiązania
złożonych zadań i problemów znajduje się w sieci. Autorytetem staje się
wyszukiwarka Google, bo tam są odpowiedzi na wszystkie pytania, zarówno
te zadane przez nauczyciela (co myśli bohater literacki), jak i te zadane sobie
samemu przez ucznia (co ja powinienem zrobić w tej trudnej sytuacji). Świat
dzieci i młodzieży jest dzisiaj wypełniony mnóstwem atrakcji. Nie ma miejsca
na nudę, bo zewsząd dociera zbyt wiele bodźców.
W takim świecie rosną oczekiwania wobec nauczycieli. Uczniowie spodziewają
się atrakcyjnych lekcji z efektem wow, rodzice zaś – łatwej komunikacji
z nauczycielem i szybkiej informacji zwrotnej o dziecku.
Nauczyciele chętnie wykorzystują dostępne na rynku aplikacje, sięgają
po cyfrowe pomoce, by uatrakcyjnić lekcję, w przystępny sposób przekazać
uczniom wiedzę i szybko komunikować się z rodzicami. Czują potrzebę rozwoju
w zakresie nowych technologii, ale nie tylko po to, aby nadążyć za uczniem,
lecz także by zobaczyć, w jakim świecie on żyje i przed czym go przestrzec.
Przede wszystkim zaś poszukują na rynku szkoleń dotyczących wychowawczych
aspektów ich pracy. Wyzwaniem staje się bowiem konieczność wyciszenia
uczniów i nawiązania z nimi głębszych relacji. Pokazanie im, czym są relacje
z innymi, jak należy je budować, by były trwałe i owocne.
Szukają szkoleń, które rozwiną ich kompetencje komunikacyjne, związane
ze współpracą z rodzicami oraz nauczycielami w ramach pracy zespołowej,
która jest trudna, bo wymaga wyjścia ze strefy komfortu. Chcą budować swój
autorytet, efektywnie funkcjonować w relacjach z innymi, poznawać uczniów,
aby móc ich zmotywować do pracy oraz wykształcić w nich niezbędne
w przyszłości kompetencje.
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Na rynku pojawiają się często szkolenia doraźne, bez oceny wpływu uczestnictwa
w szkoleniach na rzeczywistą sytuację zawodową uczestniczących w nich
nauczycieli. Z naszych obserwacji wynika, że nauczyciele oczekują szkoleń, które
będą cykliczne, z informacją zwrotną, podparte warsztatami, z możliwością
konsultacji indywidualnych, mentoringiem, sieciowaniem w celu dzielenia się
własnym doświadczeniem. Chcą określić swój kierunek rozwoju, by stać się
nauczycielem profesjonalistą, który potrafi wspierać rozwój uczniów, będąc
samemu zmotywowanym do pracy, rzetelnym, sumiennym, godnym zaufania
i wiarygodnym.
Są to zagadnienia, które nauczyciele poruszają na radach pedagogicznych,
a dyrektorzy, słysząc o tych wyzwaniach, szukają szkoleń, a także publikacji
dostępnych na rynku, by wesprzeć pedagogów. Do nas docierają również
nauczyciele, którzy szukają szkoleń na własną rękę, ale też proszą nas o kontakt
z ich placówką i przekazanie oferty dyrektorom.

Joanna Kicior
Ekspert programowy
Instytutu Educare
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Ścieżki
szkoleniowe
dla nauczycieli

Firmy technologiczne w obliczu zmieniającej się edukacji i wykorzystaniu
nowoczesnej technologii do nauki doskonale rozumieją, jakie wyzwania stoją
nie tylko przed uczniami, lecz także przed edukatorami/nauczycielami.
Oprócz dedykowanych ścieżek rozwoju dla studentów firmy technologiczne
takie jak Google stworzyły ścieżki szkoleniowe również dla edukatorów. Pięć
poziomów certyfikacji dostosowanych zostało do poziomu umiejętności
nauczyciela. Poziomy pierwszy oraz drugi pozwalają zrozumieć nauczycielowi,
jak w efektywny sposób i przystępny sposób wykorzystywać narzędzia Google
do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz tworzenia ciekawych materiałów
edukacyjnych.
Poziomy trener, innovator i coach są już wysoce wyspecjalizowane. Umożliwiają
edukatorom stanie się liderami w swoim zawodzie. Dzięki współpracy z firmą
Google są oni w stanie wyznaczać kierunki rozwoju edukacji i metodologii
nauczania oraz pomagać innym nauczycielom odnaleźć się w świecie edukacji
cyfrowej.

Beata Galas
Google for Education
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Problem

Problem wychodzi daleko poza szkołę. W Skriware zidentyfikowaliśmy trzy
pola wymagające podjęcia stosownych zmian.
1. Dzieci potrzebują narzędzi, które je zafascynują, pozwolą eksperymentować,
pozostawać w ruchu, jednocześnie umożliwiając zdobywanie wiedzy niejako
poprzez zabawę. Mamy do czynienia z pokoleniem Z, czyli dzieci, które
wskutek przebodźcowania bardzo łatwo się rozpraszają.
2. Nauczyciele potrzebują narzędzi bazujących na technologii, których nie będą
się bali używać, a które przy okazji i dla nich staną się przydatne w codziennej
pracy. Większość nauczycieli dostrzega wartość technologii w zwiększaniu
zaangażowania wśród uczniów, nie zawsze jednak sami chcą z niej korzystać.
3. 
Przyszły rynek pracy będzie potrzebował specjalistów, którzy wiedzą,
jak posługiwać się technologiami (druk 3D, robotyka, mechatronika,
programowanie,

elektronika),

jednocześnie

zdolnych

do

projektowej

pracy w zespole i wykazujących się dobrymi umiejętnościami społecznokomunikacyjnymi.
Do tego wszystkiego dochodzi pandemia COVID-19, która unaoczniła braki
w efektywnym przekazywaniu wiedzy zdalnie. W edukacji zabrakło jednego,
zintegrowanego rozwiązania edukacyjnego służącego nauczycielom szkół
podstawowych i rozwijającego szeroką gamę umiejętności praktycznych
w sposób interdyscyplinarny. Jako Skriware postanowiliśmy zaadresować te
problemy, a gotowe rozwiązanie, jakim jest laboratorium edukacyjne SkriLab,
dostosowaliśmy do wymagań edukacji hybrydowej.

Rozwiązanie

Wprowadzenie nauczania zdalnego doskonale pokazało, że korzystanie
z komputera czy smartfona może skutecznie wspierać nowoczesną szkołę.
Naszą odpowiedzialnością jest opakowanie technologii w treści, które zamienią
ją w ciekawe narzędzie edukacyjne zamiast przeładowanego bodźcami
medium rozrywkowego.
Wiedzieliśmy, że rozwiązanie, które tworzymy, musi być łatwe w codziennym
użyciu, dostarczać nie tylko sprzęt, lecz także inspirujący wkład merytoryczny.
Musi to być system powiązanych ze sobą elementów, które pozwolą w lepszy
sposób zobrazować wykładane zagadnienie, a które będą wsparciem przede
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wszystkim dla nauczyciela. Coś, co pozwoli na przeprowadzanie dowolnej
liczby eksperymentów, zaktywizuje uczniów jako grupę i pozwoli zarówno
na pracę samodzielną, jak i grupową. Nasze laboratorium edukacyjne, bazując
na nowoczesnych technologiach, jest gotowe do użycia w ramach ośmiu
przedmiotów lekcyjnych dla szkół podstawowych. Drukarka, roboty, zestawy
konstrukcyjne i oprogramowanie online są atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli.
Dzięki gotowym scenariuszom lekcji zgodnym z podstawą programową oraz
gotowym materiałom dla uczniów (prezentacje i karty pracy) bariera wynikająca
ze stosowania technologii podczas lekcji przestaje istnieć. Znaleźliśmy
przepis na kompleksowe rozwiązanie problemów, które zidentyfikowaliśmy.
Następnym kamieniem milowym było znalezienie „szefa kuchni”, który ten
przepis zrealizuje.

Wdrożenie

Wszyscy wiemy, że sztukę gotowania niełatwo opanować bez porad innych
kucharzy czy książek przeprowadzających nas przez przepis krok po kroku.
Dokładnie tak samo wygląda kwestia wdrażania technologii w szkole.
Mając gotowe rozwiązanie edukacyjne, naszym priorytetem jest skuteczna
implementacja w placówce tak, aby nauczyciele rzeczywiście chcieli z niego
korzystać.
Przygotowaliśmy kompleksowe wdrożenie, które zamyka się łącznie w siedmiu
spotkaniach trwających ok. 1,5 godziny. Do tego oferujemy nauczycielom
wsparcie techniczne i merytoryczne. Mogą oni sprawnie skontaktować się
z naszym działem technicznym lub zespołem edukacyjnym, kiedy tylko tego
potrzebują. Otwarcie zapraszamy pedagogów do współpracy przy tworzeniu
kolejnych materiałów dydaktycznych. Liczba scenariuszy pojawiających
się na naszej platformie stale rośnie, a nam zależy, aby były to materiały
przygotowane dla nauczycieli przez nauczycieli. To gwarantuje, że będą dla
nich pożyteczne.
Odpowiednio wdrożony nauczyciel oswaja się z rozwiązaniem, a czas, który
zyskuje dzięki gotowym materiałom, może poświęcić na inne działania lub
pomoc uczniom, którzy bardziej tego potrzebują.
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Jak to działa?

Od premiery laboratorium we wrześniu zeszłego roku zdecydowanie nie
mieliśmy łatwego czasu. W związku z pandemią i zamknięciem szkół zakup
nowych pomocy dydaktycznych był daleko w łańcuchu priorytetów dyrektorów
szkół. Mimo to udało nam się do chwili obecnej wdrożyć nasze rozwiązanie
w ponad 50 szkołach na terenie całej Polski. Przeprowadziliśmy także wiele
szkoleń, lekcji testowych i warsztatów, podczas których dzieci nie mogły
oderwać się od zadań, a grupę poważnych dyrektorów bez reszty pochłonęły
zmagania w tworzeniu konstrukcji 3D. Kilkulatka, która sądziła, że algorytm
to ryba, po lekcji ze SkriLabem doskonale zapamiętała definicję algorytmu,
przykłady jego praktycznego zastosowania czy proces tworzenia. Stwierdziła,
że lekcja była na tyle ciekawa, że chciałaby kiedyś zbudować własnego robota.

Co dalej?

Jesteśmy przekonani, że nowoczesna forma edukacji, bazująca na metodach,
które angażują dzieci oraz są przyjazne nauczycielom, jest możliwa do
wprowadzenia w większości polskich szkół. Zaangażowany uczeń szybciej
przyswaja wiedzę, czym zwiększa satysfakcję nauczyciela z wykonywanego
zawodu. Widzimy, że potrzeba zmian i unowocześniania szkolnych klas została
zauważona przez osoby decyzyjne, w związku z czym sektor ten ma szansę
otrzymać odpowiednie środki finansowe. Według nas jest to czas nie tylko
inwestowania w sam sprzęt, lecz także w szkolenie nauczycieli. Ze swojej strony
nie ustajemy w poszerzaniu curriculum dostępnego na naszej platformie oraz
staramy się wspierać szkoły w poszukiwaniu środków, tak aby SkriLab trafił
do jak największej liczby placówek. Na dalszych etapach na pewno będziemy
chcieli zaadresować potrzeby programowe szkół ponadpodstawowych oraz
stworzyć rozwiązanie dla indywidualnego klienta, tak aby dzieci mogły przenosić
naukę ze szkoły do domu. Mamy nadzieję, że w przyszłości nie tylko doda to im
pewności siebie i wiary w swoje umiejętności, lecz także sprawi, że będą dobrze
przygotowane na wyzwania, jakie postawi przed nimi świat i rynek pracy.
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Przypisy końcowe
Źródło: Brighteye Venture
Swoją analizę oparliśmy częściowo na firmach zidentyfikowanych przez Fundację EdTech Poland,
pogłębiając poszukiwania z wykorzystaniem networku Startup Poland, a także Internetu.
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