
Badania i raporty edukacyjne w Internecie 

 
Centrum Cyfrowe, fundacja 
Badanie Edukacja zdalna w czasie pandemii, edycja I-II (2020) 
https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ 
Otwarta edukacja jako czynnik zmiany – historie z czasów pandemii / Magdalena Biernat [i in.] 
(2020) https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2021/03/otwarta-edukacja-jako-
czynnik-zmiany.pdf 

 
Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (CINN), Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545 
Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną (2020) 
https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545 

 
Dbam o Mój Z@sięg, fundacja 
https://dbamomojzasieg.pl/# 
Cyfrowi rodzice : projekt badawczy (2021) https://dbamomojzasieg.pl/cyfrowi-rodzice/ 
Granie na ekranie : projekt badawczo-edukacyjny (2021) 
https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/ 
Relacje w szkole : projekt badawczy (2021) https://dbamomojzasieg.pl/relacje-w-szkole/ 
Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? / Grzegorz Ptaszek [i in.] 
(2020) https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf 
Zdalna edukacja – gdzie byliśmy, dokąd idziemy? (2020) https://zdalnenauczanie.org/wp-
content/uploads/2020/06/Badanie-zdalnenauczanie_org_prezentacja.pdf 

 
Edunews.pl, portal o nowoczesnej edukacji 
https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania 
Dzieci w pandemii, sondaż na zlecenie Radia Zet (2021) https://edunews.pl/badania-i-
debaty/badania/5458-dzieci-w-pandemii 
Dzieci i dorośli w wirtualnej rzeczywistości (VR), badanie Ośrodka Przetwarzania Informacji - 
Państwowego Instytutu Badawczego (2021) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5359-
dzieci-i-dorosli-w-wirtualnej-rzeczywistosci-vr 
Stan zdrowia psychicznego polskich uczniów z perspektywy nauczycieli, raport Fundacji Szkoła 
z Klasą (2021) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5317-stan-zdrowia-psychicznego-
polskich-uczniow-z-perspektywy-nauczycieli 
Edukacja zdalna w czasach pandemii, raport Fundacji Centrum Cyfrowe, CEO i Fundacji Szkoła 
z Klasą (2020) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5254-edukacja-zdalna-w-czasach-
pandemii-ii 
Edukacja zdalna w czasie pandemii - badanie nauczycieli, raport Fundacji Centrum Cyfrowe, CEO 
i Fundacji Szkoła z Klasą (2020) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5039-edukacja-
zdalna-w-czasie-pandemii-badanie-nauczycieli 
Samopoczucie po zdalnej edukacji, raport Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji 
Dbam o Mój Zasięg i Fundacji Orange (2020) https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/5084-
samopoczucie-po-zdalnej-edukacji 
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HBSC, międzynarodowe badania zachowań zdrowotnych uczniów 
http://www.hbsc.org/membership/countries/poland.htm 
Jakie są polskie nastolatki? : raport HBSC 2020 / Katarzyna Jankowska 
https://imid.med.pl/pl/aktualnosci/jakie-sa-polskie-nastolatki-raport-hbsc-2020 

 
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) 
http://www.ibe.edu.pl/pl/wyniki-badan 
Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry, raport (2020) 
http://ibe.edu.pl/images/publikacje/SMARTFONY%20W%20SZKOLE.%20RAPORT.pdf 
 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZin) 
https://www.ipzin.org/index.php/pobierz 

Jak wspierać uczniów po roku epidemii? : wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, 
profilaktyki i zdrowia psychicznego / aut. Szymon Grzelak, Dorota Żyro (2021) 
https://www.ipzin.org/images//pdf/Raport_jak_wspierac_uczniow_po_roku_epidemii.pdf 
 

KOMETA, sieć edukacji cyfrowej 
https://tinyurl.com/9bzm5cfy 
Badanie wpływu zdalnego nauczania na nauczycieli, uczniów i ich rodziców : raport z badania 
kwestionariuszowego (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1087/15b9_A_SP%2084%20-
%20raport%20z%20badania%20zdalnego%20nauczania.pdf?v2.8 

Edukacja zdalna w czasach covid-19 : raport z badania / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, 
Małgorzata Sieńczewska (2020) 
https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli
_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8 
Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców : raport 
z badania (2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1028/8c7c_A_Raport%20-
%20Kształcenie%20na%20odległość.pdf?v2.8 
Moje s@mopoczucie w e-szkole : raport z badań / Anna Bieganowska-Skóra, Dorota Pankowska 
(2020) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1047/7e99_A_112228-moje-samopoczucie-w-
e-szkole-raport-z-badan.pdf?v2.8 
Nauczanie zdalne w Polsce : raport (2020) 
https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1029/e858_AA_Ankieta_Skriware_raport_pełny.pdf?v
2.8 
Rozmawiaj z Klasą : zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek : 
raport z badania (2020) 
https://kometa.edu.pl/uploads/publication/1095/af83_A_fszk_raport_rozmawiaj_z_klasa.pdf?v2.
8 
Młodzi cyfrowi : nowe technologie, relacje, dobrostan / Maciej Dębski, Magdalena Bigaj (2019) 
https://kometa.edu.pl/uploads/publication/850/20f1_A_Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-
Relacje.-Dobrostan_ksiazka.pdf?v2.8 
 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/ 
NIK o rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży (2020) 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/aktywnosc-fizyczna-dzieci-i-mlodziezy.html 
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Zebrane ze stron www, różne instytucje 
Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii? : raport z badania / Marlena 
Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska (2021) 
https://files.librus.pl/art/21/04/4/a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT_II.
pdf 
Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii? : raport ClickMeeting (2021) 
https://knowledge.clickmeeting.com/uploads/2021/03/ClickMeeting_raport_nauka_zdalna_marz
ec_2021.pdf 
Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? : jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? / red. 
Jędrzej Witkowski (2021) 
https://ceo.org.pl/sites/default/files/szkola_ponownie_czy_szkola_od_nowa_publikacja_centrum
_edukacji_obywatelskiej_czerwiec2021.pdf 
Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii covid-19 [raporty z badań] / red. nauk. Norbert G. 
Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik (2020) https://iss.up.krakow.pl/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/biss_13_e-book.pdf 
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, Konferencja Zatroskani XXI o zdrowiu psychicznym 
polskich nastolatków w czasie nauki zdalnej, https://etatwsieci.pl 
 
Zestawienie w wyborze na podstawie „Badania i raporty edukacyjne w Internecie”, 
oprac. Bernarda Śmigielska, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie, 
https://www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/publikacje-instytutu-badan-
edukacyjnych/ [dostęp: 28.06.2021] 
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