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Sformułowania takie jak wiek informacji czy społeczeństwo informacyjne od mo-
mentu pojawienia się pod koniec XX wieku (Castells, 2013) zdążyły już dawno 

okrzepnąć. Znaczenie informacji w rozwoju współczesnych społeczeństw jest bez 
wątpienia kluczowe w dzisiejszym świecie. To dostęp do informacji, a więc dostęp 
do wiedzy, determinuje sukces polityczny, ekonomiczny czy naukowy. Rzecz jasna 
sam proces zbierania informacji był obecny w dziejach ludzkości od samego jej po-
czątku. Obserwacje świata przyrody, pomiary, doświadczenia fizyczne i chemiczne, 
a  także coraz bardziej złożone wnioskowania statystyczne pozwoliły nie tylko na 
rozwój poszczególnych dziedzin nauki, ale również stanowiły podstawę rozwoju 
cywilizacyjnego.

Jednak dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił gwałtowny wzrost licz-
by informacji produkowanych każdego dnia. Pojawiły się określenia informacyjnej 
powodzi lub informacyjnego potopu (Selwyn, 2015). Szacuje się, że dziennie wytwa-
rzanych jest 2,3 tryliona gigabajtów nowych danych (IBM Big Data and Analytics 
Hub, 2015). Google każdego dnia przetwarza ponad 24 petabajty danych, czyli bli-
sko 26 miliardów gigabajtów (Davenport i  in., 2012). Naukowcy, którzy w 2003 
roku zdekodowali ludzki genom, potrzebowali 10 lat na sekwencjonowanie trzech 
miliardów par DNA. Obecnie jedno urządzenie może to zrobić w ciągu jednego dnia 
(Mayer-Schönberger i Cukier, 2014).

Tak olbrzymia liczba możliwa jest do osiągnięcia przede wszystkim dzięki cyfrowej 
formie współczesnej informacji oraz wykorzystaniu narzędzi cyfrowych (kompute-
rów, laptopów, smartfonów, kamer itp.) do ich produkcji i przechowywania. W 2007 
roku jedynie 7% danych było zapisanych w formie analogowej, pozostałe 93% wła-
śnie w formie cyfrowej (Hilbert i Lopez, 2012). Stwarza to możliwość wykorzystania 
tych ogromnych zbiorów danych, odpowiedniego ich przetworzenia, analizowania, 
które prowadzić będzie do otrzymywania nowych, wcześniej niemożliwych do zdo-
bycia tradycyjnymi metodami informacji. Tym właśnie jest Big Data – wyciąganiem 
wniosków z analizy olbrzymiej ilości danych dostępnych cyfrowo. Inną definicję pro-
ponują autorzy amerykańscy. Ich zdaniem termin ten obejmuje to, co może być zre-
alizowane w dużej skali, a nie może być wykonane w małej, w celu uzyskania nowej 
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wiedzy lub stworzenia nowej wartości w taki sposób, który będzie miał wpływ na 
funkcjonowanie rynków, organizacji, relacji rząd – obywatel itp. (Mayer-Schönber-
ger i Cukier, 2014).

Do opisu tego zjawiska stosuje się kilka określeń, z  angielskiego zwanymi 4 V 
– volume, velocity, variety, value, czyli odpowiednio ilość, zmienność, różnorodność 
i  jakość danych (Hilbert, 2016). Ilość wiąże się rzecz jasna z  przeogromną liczbą 
bajtów informacji. Zmienność to w tym kontekście prędkość, z jaką dane są gene-
rowane i przetwarzane. Z kolei różnorodność tyczy się rodzaju i charakteru danych. 
Znajomość tych aspektów pozwala osobom zajmującym się analizą danych na osią-
ganie lepszych i bardziej miarodajnych efektów swojej pracy. Nie bez znaczenia jest 
również jakość pozyskiwanych danych i związane z nim pojęcie veracity, czyli praw-
dziwości (rzetelności) posiadanych danych. 

Ten skomplikowany konstrukt informatyczny, jakim jest Big Data, w  prostej 
metaforze przedstawia pracujący w  Google ekspert od sztucznej inteligencji Peter 
Norvig. Według niego, aby wyjaśnić nieświadomej osobie, czym jest koń, można 
pokazać jej fotografię tego zwierzęcia. „Koń jaki jest, każdy widzi” – można by dodać 
za ks. Benedyktem Chmielowskim i jego pierwszą polską encyklopedią. Norvig pro-
ponuje jednak pójść krok dalej i wykonać 24 zdjęcia konia na sekundę, otrzymując 
tym samym sekundę materiału filmowego. W ten sposób kilkaset fotografii konia, 
wykonanych w bardzo krótkich odstępach czasu i tworzących 10-sekundowy film, 
zaowocować może zupełnie innym obrazem zwierzęcia niż to otrzymane z jednego 
zdjęcia. Zmiana ilości danych wpływa tym samym na jakość informacji, którą w tym 
przypadku będzie dokładniejszy obraz (opis) konia (Norvig, 2010).

Jednym z najbardziej codziennych sposobów wykorzystania Big Data, z którym 
styka się chyba najwięcej osób, jest system rekomendacji w dowolnej internetowej 
księgarni czy serwisie VoD typu Netflix. Najprostszą i zarazem najbardziej powierz-
chowną formą rekomendacji jest komunikat „klienci, którzy kupili ten tytuł, ku-
pili również…”. O krok dalej poszedł na początku swej działalności internetowy 
gigant Amazon. Korzystanie przez klientów z tego typu serwisu daje jego właścicie-
lowi dostęp do szeregu danych na temat ich aktywności: jakie tytuły kupili, jakie 
tylko przeglądali, w  którym dziale spędzili najwięcej czasu, o jakiej porze dnia 
robili zakupy, a także informacji demograficznych – płci i miejsca zamieszkania (w 
przypadku klientów posiadających konto w danym serwisie wprost z danych reje-
stracyjnych, dla innych – na podstawie adresu IP). I właśnie te dane informatycy 
Amazona wykorzystali do szukania korelacji pomiędzy poszczególnymi produk-
tami. Innymi słowy – jakie cechy miały produkty kupowane przez poszczególne 
osoby. 

Po rozszerzeniu oferty tej księgarni o sprzęt elektroniczny i AGD system reko-
mendacji zaczął uwzględniać również te produkty, co oczywiście przełożyło się na 
zdecydowanie większe obroty firmy (Marcus, 2004). Zalety wykorzystania Big Data 
dostrzeżono już w takich aspektach życia jak regulacja płynności ruchu na ulicach, 
opieka zdrowotna, reklama, bankowość, energetyka (Mayer-Schönberger i Cukier, 
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2014). Jednocześnie zastosowania edukacyjne wciąż są jeszcze na etapie koncepcyj-
nym (Kumar i in., 2015). 

Rozwój serwisów społecznościowych i opartej na aktywności użytkowników sieci 
Web 2.0 (Czopek i Wasylewicz, 2015) pozwolił firmom informatycznym i  innym 
podmiotom działającym w  Internecie na zdecydowanie skuteczniejsze i  zakrojone 
na większą niż wcześniej skalę zbieranie danych. Wystarczy wspomnieć o milionach 
lajków zostawianych codziennie na Facebooku i dziesiątkach stron internetowych, 
na które każdy użytkownik zagląda codziennie. Tak samo analizowane i zapisywane 
może być używanie naszych kart kredytowych (co i kiedy kupujemy), liczba maili, 
które wysyłamy i otrzymujemy, kiedy i do kogo dzwonimy lub piszemy wiadomości 
tekstowe. Właśnie tego typu informacje, pozornie nieistotne, przytłaczające swoim 
rozmiarem i niepowiązane ze sobą, mogą powiedzieć o nas znacznie więcej. 

Zespół Michała Kosińskiego udowodnił, że dzięki takim informacjom można 
poznać nasze poglądy polityczne, zwyczaje, orientację seksualną, wyznawaną reli-
gię, to, czy jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z życia, jaki gatunek muzyki lubimy 
oraz szereg innych informacji (Youyou i in., 2015; Kosinski i in., 2016). Świado-
mość, że tak wiele można odczytać z cyfrowych śladów, które zostawiamy w sieci, 
będzie z pewnością dla wielu osób trudna do przyjęcia. Ziszczenie się orwellow-
skich scenariuszy permanentnej inwigilacji i  wykorzystywania tych informacji 
w nieodpowiednim celu jest oczywiście realne. Ale jak każde narzędzie analizy Big 
Data mogą być wykorzystywane w społecznie użytecznym celu. Porównanie wyni-
ków uzyskiwanych przez danego ucznia w szkole z jego zachowaniem w sieci mo-
głoby pomóc określić, co powoduje u niego ewentualne trudności z nauką, a nawet 
prawidłowo zdiagnozować depresję lub inne przypadki wymagające interwencji 
specjalisty (Kosinski i in., 2016). 

Korzyści ze stosowania analizy Big Data jako pierwsze odkryły komercyjne firmy, 
które poprzez analizę zachowań swoich klientów dążyły do maksymalizacji własnych 
zysków. Jednak u podstaw wykorzystania tego narzędzia nie musi leżeć tylko i wy-
łącznie interes ekonomiczny. Xian i Madhavan dowodzą skuteczności jego działania 
także na polu edukacji (2014). Dokonując analizy bibliometrycznej ponad 24 tysięcy 
artykułów (autorstwa ponad 29 tysięcy osób) opublikowanych w latach 2000-2011 
oraz wykorzystując takie informacje jak temat danej publikacji, afiliację autora, jego 
macierzystą dyscyplinę naukową i lokalizację geograficzną, a także poruszany obszar 
badawczy, opisują bariery w szybkiej dyfuzji innowacji w zakresie kształcenia inżynie-
rów i ich wpływ na rozwój współpracy naukowej pomiędzy różnymi ośrodkami na-
ukowymi. Pozwoliło im to stwierdzić m.in., że chociaż przeciętnie każdy z autorów 
współpracował (collaborate) z blisko pięcioma innymi naukowcami, to po usunięciu 
z  obliczeń 2% najbardziej zaangażowanych we współpracę autorów ogólna liczba 
współpracowników spada znacząco. 

Miejsce dla Big Data w edukacji widzi także B. Daniel, omawiając szczegółowo 
kwestię ich użycia w szkołach wyższych (2015). Dostrzega on trzy główne pola wy-
korzystania Big Data – w obszarze administracyjnym, działalności dydaktycznej pra-
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cowników oraz funkcjonowania studentów w  rzeczywistości akademickiej. Wszak 
dzisiejszy uniwersytet dysponuje szeregiem informacji cyfrowych na temat swoich 
studentów. Począwszy od danych demograficznych, które są gromadzone w momen-
cie ich elektronicznej rejestracji na studia, przez zbierane w toku studiów oceny (za-
pisywane w Uczelnianym Systemie Obsługi Studentów), opinie na temat poszczegól-
nych przedmiotów i wykładowców (elektroniczne ankiety ewaluacyjne), a na liście 
wykorzystanych w pracy magisterskiej publikacji skończywszy (wszak obowiązek do-
starczenia pracy magisterskiej w formie cyfrowej ma każda uczelnia).

Porównując te dane ze sobą, można szukać zależności pomiędzy np. ukończoną 
przez studenta szkołą średnią a trudnościami w zaliczaniu poszczególnych przedmio-
tów. Śledzenie zainteresowania poszczególnymi przedmiotami (zwłaszcza tymi nie-
obowiązkowymi, na które wymagana jest rejestracja) pomagać może w opracowaniu 
planów studiów na kolejne lata. Umożliwić może to także jeszcze większą personali-
zację toku studiów i wyjście naprzeciw oczekiwaniom przyszłych studentów. Ocze-
kiwaniom, które nie są wyrażane wprost, ale wynikają z cyfrowych danych będących 
w posiadaniu uczelni.

Również szkoły średnie i podstawowe mogą wykorzystywać tego typu informacje 
do analiz Big Data. Coraz więcej placówek wprowadza elektroniczne dzienniki, któ-
re na bieżąco zbierają informacje o osiągnięciach i aktywności uczniów. I podobnie 
jak w przytoczonym powyżej przykładzie szkół wyższych również placówki niższego 
szczebla dysponują szeregiem innych danych o swoich uczniach, które gromadzone 
są od momentu przyjęcia do pierwszej klasy. 

Pewnym ograniczeniem może być w tych przypadkach rozproszenie danych. Nie 
zawsze są one dostępne dla jednej komórki organizacyjnej. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę uniwersytet, to część danych może być w posiadaniu dziekanatu, inna część 
w gestii prowadzącego dany przedmiot, a  jeszcze inną mogą zajmować się jedynie 
uczelniani informatycy. Aby w pełni korzystać z potencjału Big Data, konieczne jest 
zastosowanie otwartego dostępu do nich dla wyspecjalizowanych do tego celu ko-
mórek (Schleicher, 2013), a także świadomość współodpowiedzialności i gotowość 
współpracy poszczególnych wydziałów i instytutów danej uczelni (U.S. Departament 
of Education, 2012).

Swój pełny potencjał Big Data może ujawnić w  przypadku analizy wszelkie-
go rodzaju zajęć i kursów e-learningowych, przy których cała aktywność kursanta 
odbywa się online, a każdy jego wirtualny krok jest rejestrowany przez komputer. 
Czas spędzony na danej stronie czy module, etapy kursu, na których uczestnicy 
zajęć spędzają najwięcej czasu, miejsca, w których robią najwięcej błędów, liczba 
i skala tych błędów – to wszystko dodatkowe informacje, które po odpowiednim 
przetworzeniu mogą pomóc twórcy kursu w opracowaniu jeszcze doskonalszego 
narzędzia e-learningowego. 

Niewątpliwą zaletą korzystania z Big Data jest uwzględnianie wszystkich danych 
dotyczących jakiegoś konkretnego zjawiska. Odpowiednie algorytmy przetwarzają-
ce dane mogą brać pod uwagę szereg informacji zapisanych na różnych serwerach, 
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a także porównywać ze sobą nawet te z nich, które pozornie są ze sobą nieporówny-
walne. Pozytywistyczne metody poznania świata, oparte głównie na paradygmacie 
socjologicznym i statystycznym, wymagały stosowania różnego rodzaju prób (loso-
wa, celowa), by poznać jakiś aspekt funkcjonowania danej populacji. Otrzymane 
w ten sposób wyniki oparte były na stosowaniu rachunku prawdopodobieństwa i da-
wały dość ogólny (i prawdopodobny) obraz badanej populacji. 

Wykorzystanie Big Data umożliwia otrzymanie bardziej szczegółowych wyników 
uwzględniających różnego rodzaju niuanse i  detale. Używając mechanizmów Big 
Data nie jest konieczne przygotowywanie jakiejkolwiek próby, bo brane tu będą pod 
uwagę informacje dotyczące wszystkich badanych jednostek. Aby zbadać np. popu-
lację licealistów województwa podkarpackiego, nie jest konieczne losowe wybieranie 
szkół czy klas, które zaowocuje zebraniem ankiet od kilkuset uczniów. Wykorzystać 
można do tego celu informacje np. z  elektronicznych dzienników poszczególnych 
szkół, serwerów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kuratorium itp. i tym samym 
dysponować wstępnymi danymi dla wszystkich uczniów, których chcemy zbadać.

Operowanie na wielkich zbiorach danych niesie ze sobą rzecz jasna również szereg 
zagrożeń i wad, które (przynajmniej obecnie) nie są możliwe do rozwiązania. Roz-
patrując minusy Big Data nie sposób pominąć kwestii dokładności analizy dużych 
zbiorów danych. Siłą rzeczy im więcej materiału badawczego, tym większa szansa na 
błąd pomiaru. Nawet w  przypadku najbardziej zaawansowanych komputerowych 
algorytmów do analizowania danych zachodzi możliwość błędu w obliczeniach, wy-
nikającego właśnie z niedoskonałości stworzonego przez człowieka programu. Po-
nadto należy mieć na uwadze fakt rzetelności dostarczonych danych, ich poprawnego 
przygotowania, zebrania, skatalogowania i opisania. Sam fakt ich ogromnej liczby 
nie gwarantuje wszak uzyskania optymalnie dobrych rezultatów ich przetwarzania 
i porównywania. 

Dyskusyjny wydaje się w  tym miejscu pogląd V. Mayer-Schönbergera i K. Cu-
kiera, wedle którego „obserwowanie dużo większego spektrum danych zwalnia nas 
z konieczności zachowania dużej dokładności (…) dzięki mniejszej liczbie błędów 
wynikających z  próby losowej możemy zaakceptować większą liczbę błędów po-
miaru” (Mayer-Schönberger i  Cukier, 2014, s. 28). Wszak poznawanie i  analizo-
wanie aspektów rzeczywistości powinno dążyć do możliwie jak najskuteczniejszego 
wyeliminowania błędów w uzyskiwaniu obrazu tejże rzeczywistości. Akceptowanie 
i  przyjmowanie niedoskonałości procedury badawczej już na samym początku jej 
stosowania wydaje się być dość kontrowersyjną postawą. Jednakże rozwój systemów 
informatycznych i komputerowych algorytmów przetwarzania danych z pewnością 
nie pozostanie bez wpływu na dokładność otrzymywanych rezultatów.

Innym ograniczeniem Big Data jest porzucenie poszukiwania przyczyn zjawisk 
na rzecz ich opisywania. Odkrywane na drodze komputerowych obliczeń korelacje 
z całą pewnością dadzą odpowiedź na pytanie, co się dzieje?, ale niekoniecznie muszą 
nam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje?. Analiza danych klientów biblioteki pozwoli 
stwierdzić, że osoby wypożyczające np. XIX-wieczne powieści grozy chętniej sięgną 
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również po książki Zygmunta Miłoszewskiego niż Olgi Tokarczuk, ale powód takie-
go, a nie innego zachowania klientów wciąż pozostanie dla nas nieznany. Z rynko-
wego czy ekonomicznego punktu widzenia odpowiedź na pytanie jak jest?, często jest 
wystarczająca. Ale jeżeli chcemy doszukiwać się przyczyn badanych zjawisk, wtedy 
konieczne staje się sięgnięcie po inne narzędzie. Niemniej jednak rezultaty pracy 
z Big Data mogą stanowić nowy punkt wyjścia do wielu analiz i badań dla specjali-
stów z innych dziedzin niż informatyka.

Mówiąc o wadach Big Data, nie sposób pominąć kwestii prawnych dostępu do 
danych. Nie każdy użytkownik Sieci jest świadomy faktu, że jego aktywność online 
może być zapisywana i  przetwarzana przez podmioty trzecie. Wykorzystanie tych 
informacji przez niepowołane osoby lub firmy mogłoby godzić w prawo jednostki do 
prywatności, a także stwarzać pewne problemy natury etycznej.

Niewątpliwie wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych i  Big 
Data do analizy funkcjonowania systemu edukacji jeszcze przez pewien czas będzie 
domeną największych instytutów badawczych i placówek komercyjnie zajmujących 
się edukacją, nastawionych głównie na zysk. Jednak walory poznawcze, jakie Big 
Data oferuje, muszą zostać uznane za nową jakość w opisywaniu i diagnozowaniu 
działalności pojedynczej szkoły czy grupy placówek na danym obszarze. Jakość, która 
może zdecydowanie poprawić ich funkcjonowanie.
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CZY W EDUKACJI JEST MIEJSCE NA BIG DATA? BILANS SZANS 
I ZAGROŻEŃ

Słowa kluczowe: Big Data, edukacja, nowe media

Streszczenie: Artykuł dotyczy zyskującego coraz większą popularność zjawiska Big Data, czy-
li dokonywanej przez komputerowe algorytmy analizy bardzo dużych zasobów informacji 
w celu otrzymania jeszcze dokładniejszego opisu wycinka rzeczywistości, którego te infor-
macje dotyczą. Autor przedstawia przykłady zastosowania tego narzędzia do opisu różnych 
aspektów edukacji, zestawiając ze sobą potencjalne korzyści i zagrożenia, jakie Big Data ze 
sobą niesie.
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IS THERE ROOM FOR BIG DATA IN EDUCATION? 
OPPORTUNITIES AND THREATS

Keywords: Big Data, education, new media

Abstract: The article concerns the increasingly popular phenomenon of Big Data, that is 
using complicated computer algorithms for the analysis of very large portion of information 
resources in order to obtain even more detailed description of fragments of reality, to which 
the information relates. The author gives examples of the use of this tool to describe the 
various aspects of education, comparing with each other the potential benefits and risks that 
Big Data brings.


