
Portal LIBRUS Rodzina w dniach 1-6 kwietnia br. za pomocą ankiety 

internetowej pytał rodziców, w jaki sposób szkoły realizują edukację na 

odległość?  

Respondenci to użytkownicy portalu LIBRUS Rodzina, którzy na co dzień 

korzystają z systemu Synergia.  

W badaniu wzięło udział 20 989 respondentów, niemal połowa z nich (49%) 

posiada dzieci uczęszczające do klas 4-6 szkoły podstawowej. Drugą pod 

względem wielkości grupę (35%) stanowią rodzice dzieci klas 1-3 szkoły 

podstawowej. 23% to rodzice uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. Najmniej 

liczną grupą są rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych –17%. 

Najważniejsze wyniki 

 

1. Dostępność do sprzętu 

1/3 rodziców boryka się z dostępnością sprzętu – nie jest w stanie zapewnić 

każdemu dziecku urządzenia do nauki on-line. Sprzęt jest w tych rodzinach 

współdzielony. Natomiast blisko 2/3 rodziców ma odpowiednią liczbę urządzeń. 

Dzieci wykorzystują przede wszystkim komputery i telefony. 

 

 
 

2. Zasięg nauczania zdalnego 

Nauczanie zdalne zdaniem 53% rodziców jest realizowane ze wszystkich 

przedmiotów, a 29% z większości przedmiotów Natomiast 4% rodziców 

informuje, że kształcenie na odległość nie jest realizowane w szkołach, do 

których uczęszczają ich dzieci. 



 
 

 

3. Najczęściej wykorzystywane platformy 

Do nauczania zdalnego wykorzystywane są różne narzędzia. 95% respondentów 

wskazuje rozwiązanie LIBRUS Synergia (autorzy badania), 41% używa 

platformy e-podręczniki, a 33% korzysta z Facebooka i Messengera. Następnie 

są Microsoft Teams, Zoom, Quizlet, Google G Suite, Kahoot, WSiPnet i Khan 

Academy oraz Cisco Webex Meetings oraz ClickMeeting. 21% deklaruje, że 

korzysta z innych portali, a 2% nie posiada wiedzy w tym zakresie. 

 

4. Nauka zdalna a lekcje online 

7% rodziców potwierdza, że lekcje on-line realizowane są ze wszystkich 

przedmiotów, 6% deklaruje, że z więcej niż połowy przedmiotów. Zdaniem 4% 

rodziców lekcje dotyczą połowy przedmiotów. Ponad 1/3 rodziców stwierdza, 

że lekcje on-line dotyczą niewielu przedmiotów. Natomiast niemal połowa 

rodziców informuje, że lekcje on-line nie mają miejsca w szkołach, do których 

uczęszczają ich dzieci. 

 

5. Formuła nauczania na odległość 

Nauczanie na odległość poza lekcjami on-line ma najczęściej charakter 

podający. 85% rodziców potwierdziła, iż nauczyciele przesyłają zakres 

materiału z podręcznika i ćwiczeń do samodzielnego zrealizowania. 72% 

rodziców otrzymuje karty pracy/zadania do samodzielnego wykonania przez 

dzieci. 



 
63% rodziców wskazało, iż dzieci otrzymują filmy edukacyjne, a 47% rodziców 

potwierdza wykorzystanie platformy e-podręczniki. Blisko połowa  nauczycieli 

utworzyła grupy na portalach społecznościowych. 38% potwierdza 

wykorzystanie przez nauczycieli aplikacji do nauki on-line. 16% rodziców 

potwierdza, iż nauczyciele sami przygotowują filmy i udostępniają je dzieciom. 

 

 

6. Zaangażowanie rodziców 

Najbardziej obciążeni wspieraniem dzieci są rodzice uczniów w klasach 4-6 

szkoły podstawowej, następnie w klasach młodszych. 21% rodziców biorących 

udział w ankiecie przyznaje, że spędza „nad nauką” z dzieckiem pięć lub więcej 

godzin dziennie. Dla 18% ankietowanych to 4 godziny dziennie. Zdaniem 20% 

rodziców –są to trzy godziny, a 15% uznaje, że dwie. Wsparcia rodziców nie 

wymaga tylko 14% dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Rodzaj pomocy rodziców 

Większość jest zaangażowana w cały proces nauczania. Rodzice odsyłają 

wypełnione przez dzieci materiały (54%), informują, co zostało zadane (53%), 

sprawdzają poprawność wykonanych ćwiczeń (51%), drukują kart pracy (42%), 

pomagają przy korzystaniu ze sprzętu (27%). 

 

8. Czego brakuje uczniom 

Dzieciom najbardziej brakuje bezpośredniego kontaktu –z rówieśnikami 59% i z 

nauczycielami 54%. Uczniowie mają również trudność w samodzielnej pracy –

w planowaniu nauki i znajomości różnych metod uczenia się (34%). Dla 18% 

ograniczeniem jest brak sprzętu. 

 

9. Obciążenie dzieci 

Pomimo iż zdaniem rodziców nauczanie zdalne nie jest realizowane ze 

wszystkich przedmiotów, to uczniowie mają za dużo obowiązków i są za bardzo 

obciążeni. 36% rodziców twierdzi, że nauki jest zdecydowanie za dużo, a 

zdaniem 35% raczej za dużo. Najbardziej obciążeni zdaniem rodziców są 

uczniowie klas 4-6 oraz 7-8 szkół podstawowych. 

 

Szczegółowy raport 

https://files.librus.pl/articles/00pic/20/04/09/librus/a_librus_raport_nauka_zdaln

a_LS_LR_raport.pdf 
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