
dr inż. tomasz Zwęgliński
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

DOI: 10.5604/01.3001.0014.4329

Ocena wybranych elementów zdalnej metody  
nauczania na podstawie szkolenia specjalistów  
ochrony przeciwpożarowej1

abstrakt

Artykuł poświęcony jest ocenie elementów o charakterze technicznym, w tym multime-
dialnych, które wykorzystywane są w szkoleniach realizowanych metodą nauczania zdalnego. 
Celem badań było podniesienie jakości szkoleń e-learningowych poprzez znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie, na jakie elementy kursu należy zwrócić szczególną uwagę, aby spełniały 
one oczekiwania ich uczestników? Badania przeprowadzono w oparciu o dwa szkolenia 
specjalistów ochrony przeciwpożarowej zrealizowane w Szkole Głównej Służbie Pożarni-
czej. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego techniką 
ankiety audytoryjnej z wykorzystaniem narzędzia kwestionariusza ankiety. Uzyskane dane 
poddano analizie statystycznej, w tym korelacji współczynnika r-Pearsona oraz istotności 
różnic międzygrupowych. Uzyskane wnioski wskazują na fakt, że większa liczba zastosowa-
nych podczas kursu opcji o charakterze technicznym, w tym multimedialnych, pozwala na 
zwiększenie satysfakcji uczestników kursu. W świetle uzyskanych wyników istotnym staje 
się problem, jak uatrakcyjnić kurs, a tym samym przekonać kursantów do możliwie częstego 
stosowania dostępnych opcji, takich jak np. automatyczny lektor czy możliwość wykonywania 
dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę. Tego typu aktywność przekłada się na spełnienie 

 1 Badania sfinansowane zostały ze środków na badania statutowe Szkoły Głównej Służby Pożarni-
czej w ramach tematu nr BW/E-422/10/2008 pt. „Przydatność e-learningowej metody przekazu 
wiedzy o reagowaniu na zagrożenia” oraz stypendium naukowego za zdobycie I nagrody za naj-
lepszą doktorancką pracę badawczą w obszarze „Bezpieczeństwa” przyznaną przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego w konkursie Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego 2009, 
zgodnym ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 r. Stypendium finansowane 
ze środków Unii Europejskiej i Rządu RP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego.
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oczekiwań uczestników szkolenia, a także na pozytywne postrzeganie metody nauczania 
zdalnego jako efektywnej metody kształcenia.

Słowa kluczowe: kształcenie zdalne, kształcenie na odległość, ochrona przeciwpożarowa, 
edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenie przez internet, dydaktyka
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appraisal of Selected elements of the Distance learning 
Method based on training of Fire Protection Specialists 

abstract

The paper is dedicated to assessing elements of a technical nature, including multimedia 
ones, which are generally applied in training and education implemented in the form of dis-
tance learning. The objective of the study was to enhance the quality of e-learning training 
by finding out to which elements of the educational course should particular attention be 
paid to make sure that they meet expectations of their participants. The study was carried out 
on the basis of two training courses addressed at fire protection specialists organised in the 
Main School of Fire Service. In the paper use was made of the method of diagnostic survey 
conducted based on the auditorium questionnaire with the use of the survey questionnaire tool. 
The obtained data were subjected to a statistical analysis, including the r-Pearson correlation 
coefficient and the significance of inter-group differences. Based on the drawn conclusions 
a presumption may be made that if a bigger number of options of a technical nature are 
offered during the training course, including multimedia ones, this considerably enhances 
the satisfaction of training participants. Given the obtained results it is crucial to find how 
to make the training more attractive to its participants, and consequently to convince them 
to use the offered options as frequently as possible, such as for example an automatic lecturer 
or the possibility of executing additional tests to verify one’s knowledge. This type of activity 
contributes to meeting expectations of training participants, and also to positive perceiving 
of the distance education method as one that is highly effective.

Keywords: distance education, distance learning, fire protection, education for security, In-
ternet training, didactics
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Оцінка вибраних елементів дистанційного  
методу навчання на основі підготовки фахівців  
з пожежної охорони

Анотація

Стаття присвячена оцінці технічних елементів, зокрема мультимедіальних, що ви-
користовуються на навчальних курсах проведених методом дистанційного навчан-
ня. Метою дослідження було покращення якості навчань на тему e-learning шляхом 
пошуку відповіді на питання, яким елементам курсу слід приділити особливу увагу, 
щоб вони відповідали очікуванням своїх учасників? Дослідження проводилось на 
основі двох навчальних курсів для фахівців з протипожежної охорони, проведених у 
Головній школі пожежної служби у Варшаві. У дослідженні використовується метод 
діагностичного опитування, проведеного з використанням техніки анкети в аудито-
рії з використанням інструменту анкети-опитування. Отримані дані проаналізовано 
статистично, включаючи кореляцію коефіцієнта r-Пірсона та значимість міжгрупових 
відмінностей. Отримані висновки свідчать про те, що більша кількість технічних 
варіантів, що використовуються під час курсу, включаючи мультимедійні варіанти, 
збільшує задоволеність учасників курсу. У світлі отриманих результатів, з’являється 
важлива проблема, як зробити курс більш привабливим, і тим самим переконати сту-
дентів якомога частіше використовувати доступні варіанти, наприклад, автоматичний 
викладач або можливість виконання додаткових завдань для перевірки знань. Така 
активність впливає на задоволення очікувань учасників навчання, а також позитивне 
сприйняття методу дистанційного навчання як ефективного методу навчання.

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, протипожежний захист, 
освіта для безпеки, онлайн-навчання, дидактика
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wprowadzenie

Pandemia SARS-CoV-2, która formalnie rozpoczęła się w Polsce 4 marca 2020 r. po 
rozpoznaniu pierwszego przypadku osoby zarażonej, zdemolowała na kilka miesięcy 
proces kształcenia na wszystkich jego poziomach, począwszy od szkół podstawowych, 



aż po uczelnie. Wszystkie te podmioty przeszły nagły i trudny okres dostosowania 
metod i technik kształcenia do zastanych warunków epidemicznych. Z punktu wi-
dzenia dotychczasowych, tradycyjnych, niemalże wpojonych i wydawałoby się od 
zawsze i na zawsze stosowanych praktyk edukacyjnych, największym problemem 
okazała się konieczność zastosowania izolacji społecznej. W jej obliczu podmioty 
edukacyjne stanęły przed niebagatelnym problemem zapewnienia kontynuacji pro-
cesu kształcenia bez możliwości osobistego kontaktu nauczyciela czy wykładowcy 
z uczniem czy studentem. 

Powolny, ewolucyjny proces uelastycznienia polskiego szkolnictwa poprzez wdra-
żanie elementów kształcenia na odległość doznał zawrotnego, wręcz rewolucyjnego 
przyspieszenia, wymuszonego okolicznościami epidemicznymi. Szczęśliwie, znaczna 
część podmiotów miała dotychczas jakieś doświadczenia z wykorzystaniem kształcenia 
zdalnego, co od wielu lat było postulowane m.in. przez organy Unii Europejskiej w ra-
mach tzw. procesu bolońskiego. Wówczas przesłanką tych działań w głównej mierze było 
zapewnienie równego dostępu do wiedzy. Szczególnie dla osób, które z jakiś przyczyn, 
np. geograficznych (odległość od siedziby uczelni), ekonomicznych (brak środków 
finansowych na utrzymanie poza miejscem zamieszkania), trudności pogodzenia stu-
diowania z pracą, ale także wynikających z przyspieszenia cywilizacyjnego (powszechny 
brak czasu), nie mogły pozwolić sobie na udział w kształceniu prowadzonym w formie 
tradycyjnej. Przyczyny te powodowały wykluczenie określonych grup społecznych po-
przez ograniczenie dostępu do dobra, jakim jest edukacja. Uwarunkowania pandemii 
w sposób zaskakujący i bezwzględny uświadomiły, że te stosunkowo niewielkie grupy 
osób mogą właściwie z dnia na dzień urosnąć do wielkości całej populacji, a zatem stać 
się problemem powszechnym [1, s. 21–50)], niosącym ze sobą niekorzystne skutki, nie 
tylko dla określonych grup, ale wszystkich uczestników systemu edukacji, a pośrednio 
całego państwa i jego obywateli.

W obliczu zmaterializowania się zagrożenia epidemicznego, niedoszacowanego 
w analizie ryzyka, gdyż jeszcze na początku 2020 r. oceniano je jako zagrożenie o śred-
nim ryzyku [8]2, podmioty edukacyjne stanęły przed wyzwaniem przejścia w możliwie 
krótkim czasie i możliwie szerokim wymiarze na kształcenie zdalne. W oczywisty spo-
sób realizowane było ono przez internet, gdyż inne formy jak np. przesyłanie pocztą no-
śników elektronicznych, np. CD itp. jest niepraktyczne w porównaniu z zastosowaniem 

 2 Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, aktualizacja 2020, Część A – gdzie prawdopodobieństwo 
wystąpienia oszacowane jako „możliwe”, a skutki jako „średnie”. 
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internetu. Nauczanie zdalne, jako metoda nauczania3, obecnie najczęściej realizowane 
jest w formie e-learningu, z uwzględnieniem zastosowania komunikatorów on-line. 
W okresie przedpandemicznym powstało wiele internetowych platform szkoleniowych, 
na których zamieszczane są po dziś dzień kursy o różnej wartości merytorycznej, re-
prezentujące szeroki wachlarz zagadnień, począwszy od edukacji przedszkolnej4, aż 
po poziom studiów podyplomowych, a czasami i elementów studiów doktoranckich. 
Platformy e-learningowe, takie jak Moodle [20] dają szerokie możliwości ich wyko-
rzystania do zamieszczania i przekazywania treści dydaktycznych z różnych dziedzin. 
W okresie pandemii liczba stosowanych platform i komunikatorów uległa znacznemu 
zwiększeniu i rozbudowie, co również podyktowane było potrzebą chwili [6].

Powyższe rozważania prowadzą do jednej ogólnej konkluzji, która brzmi – nie ma 
odwrotu od, przynajmniej częściowego, przejścia na kształcenie w systemie zdalnym, 
niezależnie w jakiej dziedzinie kształcenie to jest realizowane. Czyżby oznaczało to, że 
metoda kształcenia zdalnego może sprawdzić się również w edukacji dla bezpieczeń-
stwa czy dydaktyce realizowanej w sferze bezpieczeństwa powszechnego? A jeśli tak, 
to czy spełnia ona swoje funkcje, jak np.: skuteczne zapoznanie odbiorców z nowym 
materiałem, utrwalenie wiedzy, kontrolę i ocenę stopnia opanowania wiedzy? Czy dobór 
metody nauczania do prezentowanych treści jest właściwy? Czy umożliwia kształcenie 
w myśl nowej wizji szkolnictwa wyższego, realizowanego jako konsekwencja Deklaracji 
Bolońskiej, obejmującej trzy poziomy efektów uczenia się, tj. wiedzy, umiejętności 

 3 Metoda nauczania określana jest jako celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela 
z uczniami, umożliwia ona uczniom opanowanie wiedzy, ale także nabycie umiejętności posługi-
wania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów 
(przyp. aut.).

 4 Electronic learning lub eLearning jest ogólnym terminem używanym dla określenia procesu na-
uczania przy wykorzystaniu komputera. Zwrot stosowany jest w szczególnie szerokim kontekście, 
dlatego też nie jest on jednoznacznie sprecyzowany. W wielu przypadkach jest nierozerwalnie 
związany z zaawansowanymi technologiami nauczania (advanced learning technology – ALT), 
tj. technologią i metodologią używaną podczas przekazu wiedzy poprzez sieć komputerową lub 
też inne technologie multimedialne – definicja podana za Wikipedia: the Free Encyclopedia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) – środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych, dostępne 
przez przeglądarkę internetową. Platforma e-learningowa Moodle została stworzona w oparciu 
o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL. Można ją uruchomić w systemach operacyjnych Linux, 
MS Windows, Mac OS X, NetWare 6. Jest oprogramowaniem darmowym, tzw. open source – źródło: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moodle, [dostęp: 06.09.2020].
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i kompetencji społecznych lub zawodowych? Te i wiele innych pytań rodzi się w nowo 
zastanej rzeczywistości społecznej w sposób naturalny.

Edukacja dla bezpieczeństwa posiada swoją szczególną specyfikę, gdzie forma prze-
kazu wiedzy ma wyjątkowe znaczenie, w szczególności z uwagi na to, że w znacznej części 
edukacja ta dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania nabytych kompetencji, jak np.: 
umiejętności ewakuacji z zagrożonego budynku, zabezpieczenia swojego miejsca schronie-
nia (np. w przypadku skażenia środkami chemicznymi), umiejętności gaszenia pożaru czy 
też udzielenia pierwszej pomocy medycznej [13, s. 61–72]. Szkolenie w swoim założeniu 
jest w mniejszym lub większym stopniu kompilacją wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych [3, s. 22–46]. Typowe i najczęściej stosowane kursy e-learningowe wydają 
się zaniedbywać drugi z tych elementów szkolenia, co może sugerować, że nie są one tak 
efektywne jak tradycyjne metody kształcenia, szczególnie tych z obszaru bezpieczeństwa. 

Efektywną naukę, czyli „skuteczne uczenie się z wykorzystaniem optymalnych środ-
ków, nakładów czasu oraz stosunkowo małym wysiłkiem” [5] można oceniać miarami 

„skuteczności i sprawności” przekazu wiedzy, w analizowanym przypadku przez inter-
net [16]. Pierwsza składowa odnosi się do przekazywania właściwych treści dydaktycz-
nych, osiągając przez to założone cele, natomiast druga dotyczy realizacji tego procesu 
w odpowiedni sposób, tj. osiągnięcia celów minimalnym nakładem. W niniejszej pracy 
efektywność wybranych elementów szkolenia badana była w oparciu o metody empi-
ryczne (m.in. sondaż diagnostyczny, analizę statystyczną) [4]. 

Na efektywność procesu kształcenia, szczególnie w przypadku propagowania wiedzy 
przez internet, wpływa atrakcyjność formy przekazywanych treści dydaktycznych oraz 
względna łatwość ich pozyskiwania, co łączy się ze wspomnianą już sprawnością. Forma 
ta o tyle odgrywa istotną rolę, gdyż jest jedną z gwarantów wzbudzenia zainteresowania 
materiałami edukacyjnymi rozpowszechnianymi przez internet, szczególnie w odniesie-
niu do osób niezwiązanych w pracy zawodowej z tematyką bezpieczeństwa [15, s. 52–59]. 

Efektywna realizacja procesu kształcenia za pośrednictwem szkoleń e-learningowych 
jest możliwa przy założeniu, że będą one przygotowane i przeprowadzone w sposób na 
tyle atrakcyjny co do treści i formy, aby można było je określić jako społecznie użyteczne 
[10, s. 231]. Analizowane w artykule dwa kursy specjalistów ochrony przeciwpożarowej 
realizowane w sposób zdalny wykazują, że badana metoda jest skuteczna. Świadczy o tym 
chociażby fakt, że tylko trzy osoby5 nie zdały egzaminu końcowego. A zatem zdecydowana 

 5 Dane ze sprawozdania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego na kursie 
Specjalistów Ochrony Przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z 6 października 
i 16 listopada 2009 r.
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większość kursantów, tj. ponad 99%, zdało ten egzamin, czyli nabyło w drodze kursu 
kompetencje wypełniające wymogi stawiane specjalistom ochrony przeciwpożarowej6. 
Oczywiście nie wszyscy zdali na tę samą ocenę, co nasuwa wniosek, że na jakość końco-
wego efektu wpływać mogą różne elementy, a jednym z głównych zapewne jest kurs jako 
taki, w tym sposób i forma jego przygotowania i realizacji. Z literatury wiemy, że jakość 
kursu zdalnego może być różna i jest zależna od takich czynników, jak dostosowanie ich 
do specyfiki przedmiotu, ale również grupy docelowej [2, s. 221]. Ale czy to wszystkie 
możliwości optymalizacji procesu? 

W odniesieniu do powyższych rozważań, ale i w obecnym czasie dominującej formy 
nauczania, powstaje pytanie jak realizować kursy e-learning, aby spełniały one oczeki-
wania ich użytkowników?

Warto zaznaczyć, że gremia naukowe podkreślają słuszność prowadzenia badań nad 
pedagogicznymi i technologicznymi aspektami zdalnej metody nauczania [17], co skło-
niło autora do podjęcia tego tematu, szczególnie ważnego dla rzeczywistości wynikającej 
z warunków epidemicznych.

Powyższe założenia pozwalają na określenie celu przeprowadzonych badań, jakim 
jest zwiększenie przydatności szkoleń realizowanych metodą e-learningową w zakresie 
rozwoju ich efektywności oraz atrakcyjności już na etapie ich opracowywania, zarówno 
od strony przygotowania treści dydaktycznych, jak i wymiaru technologicznego. Do-
określenie i poszerzenie wiedzy o jakości i efektywności edukacji prowadzonej przez 
internet umożliwi weryfikację i doskonalenie narzędzi dydaktycznych stosowanych 
w procesie kształcenia zdalnego tak, aby w możliwie optymalny sposób wpływały one 
na wzrost przydatności tego typu szkoleń.

Doświadczenie każdego z nas pokazuje, że sposób prezentowania informacji, będą-
cych składową wiedzy7, zawsze ma wpływ na kształtujące się w nas emocje. Doskonale 
widać ten efekt w przypadku relacji telewizyjnych, np. podczas programów informacyj-
nych. Odczuwane przez nas emocje w trakcie przyswajania informacji są nierozłącznie 
związane ze zdolnością i długotrwałością ich zapamiętywania8. Analogicznie fakt ten 

 6 W okresie, gdy realizowane były szkolenia podlegające badaniu obowiązywało rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 października 2005 r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wyko-
nujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

 7 Wiedza to uporządkowany zbiór informacji wytworzonych przez człowieka w wyniku jego związ-
ków z przyrodą lub systemami abstrakcyjnymi jakie sam tworzy. 

 8 Konsultacja ekspercka z psychologiem C. Dobrodziejem – Głównym Specjalistą Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.
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pozwala nam sądzić, że przekazywanie materiału szkoleniowego podczas kursu cechuje 
w mniejszym lub większym stopniu tożsama zależność. W związku z powyższym zało-
żyć można, że forma przekazu materiału, jego opracowanie, przedstawienie, ewaluacja 
mają wpływ na jakość prowadzonego szkolenia, jego skuteczność, a w konsekwencji 
przydatność. Opisane zależności potwierdziły badania [18] prowadzone w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej, wykazując, że gra symulacyjna wywołuje znacznie więk-
szy subiektywny poziom stresu niż inne (również multimedialne) formy dydaktyczne, 
a tym samym domniemywać można, że taka forma nie tylko jest atrakcyjniejsza, ale 
i również skuteczniejsza w użyciu. Taka reakcja może mieć pozytywne znaczenie, 
jak np. mobilizację studenta do wzmożenia wysiłków w pogłębianiu wiedzy celem 
rozwoju swojej wiedzy i umiejętności lub też może powodować większe skupienie 
i lepsze przyswajanie przekazywanych w materiale informacji9. Powyższe rozważania 
potwierdzają wyniki wspomnianej już pracy badawczej [12], która w swoich wnioskach 
podkreśla, że „wykorzystanie technik cyfrowej rzeczywistości wirtualnej wpływa na 
proces nauczania, zwiększając zainteresowanie uczących się, przede wszystkim poprzez 
zwiększenie liczby bodźców docierających do osoby uczącej się oraz uruchomienie 
wszystkich możliwych kanałów przesyłania informacji, jak również o umożliwienie 
aktywnego uczestnictwa”.

Innym aspektem wartym podkreślenia w obliczu ewolucji komunikacyjnej dokonu-
jącej się za sprawą rozwoju internetu jest fakt, że zjawisko to wyznacza kierunek obecne-
go i przyszłego rozwoju sposobów komunikacji międzyludzkiej, która jest podstawowym 
narzędziem działania zespołowego. A takie działanie, jak się okazuje, zarówno na po-
ziomie państwowym (cywilne i militarne bloki obronne, międzynarodowe organizacje 
gospodarcze), jak i na poziomie pojedynczego obywatela, odgrywa coraz to większe 
znaczenie w osiąganiu celów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
i nie tylko. To natomiast jest kluczem do postępu, wobec czego wnioskować można, że 
ciągłe odkrywanie i umiejętne korzystanie z możliwości, jakie daje internet, jest jedną 
z podstaw ustawicznego, wielowymiarowego i powszechnego rozwoju społecznego. 
Jeśli na powyższe przemyślenia nałożymy kwestię istotności edukacji, podnoszenia jej 
standardów i dostępności oraz jej wpływ na postęp społeczny i gospodarczy, ale także 
kształtowanie świadomości społecznej, tworzy się konstrukcja myślowa, która zdecy-
dowanie utwierdza nas w przekonaniu o ważności podjętego tematu [7].

 9 Wywiad ekspercki z psychologiem C. Dobrodziejem – Głównym Specjalistą Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.
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A zatem z uwagi na dokonującą się obecnie powszechną i intensywną eksplorację 
w wymiarze konieczności praktycznego zastosowania nauczania zdalnego tu i teraz, 
istnieje istotna potrzeba głębszego poznania przedmiotowego obszaru na drodze 
badań naukowych. 

W przypadku przedmiotowych badań postawienie hipotezy jest próbą wskazania 
na spodziewany charakter zależności, związku między zjawiskami mającymi bezpo-
średni wpływ na jakość szkolenia e-learningowego. Dotychczasowe doświadczenia, 
obserwacje, analiza literatury oraz opracowań instytucji prowadzących kształcenie 
na odległość skłania do sformułowania hipotezy, że wykorzystanie większej ilości 
technologii multimedialnych [19] w szkoleniu e-learningowym powoduje wzrost jego 
skuteczności.

Materiały i metody

Szkoła Główna Służby Pożarniczej począwszy od 2009 r. prowadzi cykl szkoleń e-le-
arningowych dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej obejmujących wiedzę z za-
kresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Kursy stanowiły przedmiot niniejszych 
badań. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego [11, s. 79], która 
pozwala na gromadzenie wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz 
dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu 
się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk. Do rozwiązania problemu badawczego 
zastosowano technikę ankiety audytoryjnej, której kwestionariusz posłużył jako narzę-
dzie badawcze. Ankieta była anonimowa i w głównej mierze zawierała spostrzeżenia 
i opinie respondentów na temat przygotowania i realizacji kursu, jego skuteczności 
jako całości, jak również poszczególnych elementów szkolenia, w tym użyte w proce-
sie kształcenia technologie teleinformatyczne. Z uwagi na cykliczność prowadzonego 
szkolenia badaniu podlegały grupy uczestniczące w dwóch kolejnych edycjach tożsa-
mych programowo, ale przesuniętych w czasie kursów. Szkolenie przekazywało wiedzę 
z jednoczesnym zastosowaniem krótkich filmów szkoleniowych, a także materiałów 
w formie tekstów dydaktycznych. Ponadto było ono rozbudowane technologicznie 
pod kątem sposobów przekazywania treści szkoleniowych, np. o testy sprawdzające, 
możliwość włączenia/wyłączenia lektora czytającego przekazywane treści, rekomen-
dacje dodatkowych materiałów źródłowych, wizualizacje treści itp.

Na potrzeby badań każdy z kursów uznano za odrębną grupę badawczą celem za-
stosowania metody porównawczej grup. Próba badawcza objęła dwie grupy badawcze 
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(uczestnicy odrębnych kursów), które liczyły odpowiednio 168 (kurs nr 1, grupa ba-
dawcza) i 287 (kurs nr 2, grupa kontrolna) respondentów (razem 45510) [11, s. 129].

Badania w głównej mierze skupiały się na sferze postrzegania, oceny przez re-
spondentów sposobu przygotowania i przeprowadzenia kursu, ale także przydatności 
zastosowanych technologii informatycznych, a zatem obejmowały badanie:
•	 faktów (analiza określonych czynności, które podczas kursu respondenci wykonywali, 

lub też nie wykonywali, np. wypełnianie testów sprawdzających po przerobieniu 
określonego materiału) oraz

•	 opinii o faktach (oceny respondentów dotyczące realizacji kursu – ich subiektywny 
osąd).
Formularz ankiety zastosowany do badania składał się z następujących pytań: 

1. W jaki sposób ocenia Pan/i przygotowanie szkolenia e-learningowego?
2. W jakim stopniu usługa szkolenia spełnia Pana/i oczekiwania?
3. Jak ocenia Pan/i zrozumiałość, czytelność materiałów przygotowanych do zapo-

znania się w trakcie szkolenia?
4. Jak ocenia Pan/i forum internetowe jako sposób komunikacji z prowadzącymi zajęcia? 
5. Czy podczas zapoznawania się z materiałem szkoleniowym korzystał Pan/i z opcji 

„lektora”?
6. Czy w okresie szkolenia korzystał Pan/i z proponowanej lektury uzupełniającej?
7. Czy wykonywał Pan/i zalecane po niektórych lekcjach zadania sprawdzające?
8. Czy uważa Pan/i, że filmowe przedstawienie materiału szkoleniowego pozwala go 

lepiej zrozumieć?
9. Czy kontaktował się Pan/i z prowadzącymi zajęcia wykładowcami za pomocą 

technologii internetowych?
10. Czy uważa Pan/i, że e-learningowa metoda szkolenia w porównaniu z metodą 

tradycyjną pozwala lepiej zrozumieć materiał szkoleniowy? (możliwość komen-
tarza respondenta).
Odpowiedzi możliwe były w skali pięciostopniowej, tj.:

•	 pytania 1–4: bardzo dobrze, dobrze, średnio, słabo, źle;
•	 pytania 5–9: zawsze, często, czasami, rzadko, nigdy;
•	 pytanie 10: znacznie lepiej, lepiej, tak samo, gorzej, znacznie gorzej.

Celem zachowania rzetelności badania w ankiecie zamieszczono pytania pozwala-
jące na weryfikację wiarygodności udzielanych odpowiedzi. Weryfikacja ta polegała na 

10 Dane pochodzą ze sprawozdania komisji egzaminacyjnych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
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odrzuceniu ankiet, w których odpowiedzi logicznie wykluczały się. Do tego celu użyto 
pytań nr 4 i 9, wykluczających możliwość oceny przez respondenta jakości komuni-
kacji z prowadzącym zajęcia (czego dotyczyło pytanie 4) bez potwierdzenia użycia tej 
komunikacji w praktyce (co respondent stwierdzał w pytaniu 9).

Uzyskane dane (opinie respondentów) poddane zostały analizie statystycznej po-
legającej na wyliczeniu: średnich dla poszczególnych pytań, częstości udzielanych 
odpowiedzi, ich procentowego udziału w całości, a dla niektórych przypadków przepro-
wadzeniu testów istotności statystycznej różnic międzygrupowych. Celem zastosowania 
statystyki opisowej było podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie podstawowych 
wniosków i uogólnień. 

Proces podzielony został na trzy części. Pierwsza z nich poświęcona była obliczeniu 
współczynnika korelacji r-Pearsona dla wybranych zmiennych (odpowiedzi respon-
dentów na poszczególne pytania ankietowe) i wskazanie na jego podstawie istniejących 
zależności między wybranymi zmiennymi. Analiza zmiennych za pomocą współczyn-
nika liniowego r-Pearsona upoważnia jedynie do wnioskowania o istnieniu zależno-
ści między zmiennymi, nie pozwala natomiast na określenie zależności przyczynowo- 

-skutkowych [1, s. 96]. W tej części badania współczynnik korelacji liczony był przy 
zastosowaniu programu Microsoft Excel.

Wyniki pochodzące z ankiet poddane zostały obliczeniom za pomocą współczynni-
ka korelacji liniowej Pearsona wykazującego istnienie bądź nie statystycznej zależności, 
jej kierunku i intensywności między analizowanymi odpowiedziami. Współczynnik 
wylicza się w następujący sposób [9]:

gdzie:
ryx – współczynnik korelacji liniowej,
xi – i-ta wartość x,
yi – i-ta wartość y,
    – średnia wartość x,
    – średnia wartość y,
n – liczba obserwacji,
S(X), S(y) – odchylenia standardowe odpowiednio x i y.

x
y

ryx =
∑n

i=1[((xi –   )])(yi –   )x y
n S(x)S(y)
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Współczynnik przyjmuje wartości w przedziale <-1,1>. Zakłada się, że jeśli bez-
względna wartość współczynnika (niezależnie od znaku, który określa kierunek zależ-
ności) mieści się między wskazanym zakresem, to zależność między odpowiedziami:

 – 0,0 – 0,2 – nie występuje lub jest bardzo słaba,
 – 0,2 – 0,4 – jest słaba,
 – 0,4 – 0,6 – jest umiarkowana,
 – 0,6 – 0,8 – jest silna,
 – 0,8 – 1,0 – jest bardzo silna.
Proces wnioskowania realizowany był według poniższego schematu:

1) opracowanie wyników częstości udzielanych odpowiedzi w grupie badawczej,
2) obliczenie współczynnika korelacji dla grupy badawczej,
3) opracowanie wyników częstości udzielanych odpowiedzi w grupie kontrolnej,
4) obliczenie współczynnika korelacji dla grupy kontrolnej,
5) porównanie wyników obu grup w zakresie częstości udzielanych odpowiedzi 

i wartości współczynników korelacji Pearsona (pomiaru siły związku),
6) odrzucenie lub potwierdzenie wyniku uzyskanego w grupie badawczej przez po-

równanie z wynikiem uzyskanym w grupie kontrolnej.
Druga część badania poświęcona została analizie statystycznej dokonanej przy 

użyciu programu SPSS Statistica. Polegało ona na analizie danych jakościowych wy-
rażonych przez respondentów. Analiza dotyczyła wskazań respondentów na poniższe 
cechy kursu:
1) brak możliwości wydruku materiałów szkoleniowych, 
2) brak zajęć praktycznych (np. w laboratorium),
3) brak osobistego spotkania z wykładowcami.

Dane po zidentyfikowaniu w komentarzu na potrzeby analizy statystycznej zo-
stały skodyfikowane w skali nominalnej na zasadzie negatywnego lub pozytywnego 
wskazania, tj.: 
•	 daną cechę szkolenia oceniono jako wadę kursu,
•	 we wpisanym komentarzu respondent nie wspomniał o niedogodnościach zwią-

zanych z badaną cechą organizacji szkolenia.
Kodyfikacja dotyczyła wyłącznie tych ankiet, w których respondent wyraził jaki-

kolwiek komentarz pisemny. Ankiety z niewypełnionym komentarzem potraktowano 
jako brak danych.

Dane przeanalizowano w odniesieniu do całej grupy badawczej, ale również w roz-
biciu na podgrupy według kryterium wykonywanego zawodu zadeklarowanego przez 

292 Tomasz zwęgliński



uczestnika kursu (w myśl zasady „ekspert” – zawód związany ze sferą bezpieczeństwa, np. 
żołnierz, strażak, lekarz lub „laik” – zawód niezwiązany, np. nauczyciel w liceum, przed-
stawiciel handlowy, itp.). W artykule zaprezentowano tylko wyniki istotne statystycznie.

Trzecia część badania polegała na przeprowadzeniu testów istotności statystycznej 
różnic dla wybranych danych (odpowiedzi uzyskane w ankietach – zmienna zależna) 
w rozbiciu na grupę „ekspertów” i „laików (zmienna niezależna).

rezultaty

Korelacje

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyłącznie te wyniki, które znalazły swoje 
potwierdzenie zarówno w grupie w grupie badawczej, jak i kontrolnej.

Wyniki uzyskane w drodze zestawienia ze sobą pytań dotyczących używania przez 
respondentów opcji automatycznego lektora11 z ich opinią na temat użyteczności fil-
mowego przedstawienia materiału przedstawiono w tabeli 1.

tabela 1� zastosowania opcji automatycznego lektora w relacji do opinii dotyczącej zrozumienia 

materiału filmowego

Czy podczas zapoznawania się  
z materiałem szkoleniowym  

korzystał Pan z opcji „lektora”?

Czy uważa Pan, że filmowe przedsta-
wienie materiału szkoleniowego  

pozwala go lepiej zrozumieć?

odpowiedź 
na skali

badawcza  
(n=163)

kontrolna  
(n=272)

badawcza  
(n=162)

kontrolna  
(n=271)

zawsze 41 / 25,15% 54 / 19,85% 92 / 56,79% 147 / 54,24%

często 39 / 23, 93% 81 / 29,78% 51 / 31,48% 87 / 32,10%

czasami 38 / 23,31% 71 / 26,10% 16 / 9,88% 33 / 12,12%

rzadko 28 / 17,18% 37 / 13,60% 3 / 1,85% 3 / 1,11%

nigdy 17 / 10,43% 29 / 10,66% 0 / 0% 1 / 0,37%

Źródło: opracowanie własne

11 Szkolenie umożliwiało uczestnikom na wybór jednej z dwóch opcji zapoznania się z materiałem: 
opcja 1 – przedstawienie materiału szkoleniowego w postaci tekstu bez jego odczytywania przez 
automatycznego lektora, opcja 2 – przedstawienie materiału szkoleniowego w postaci tekstu po-
łączone z jego głośnym czytaniem przez automatycznego lektora.
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Dla powyższych wartości współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,746, co świad-
czy o silnej zależności dodatniej między odpowiedziami respondentów na te pytania. 
W grupie kontrolnej współczynnik korelacji wyniósł 0,496, co świadczy już tylko 
o umiarkowanej zależności między cechami, a nie jak w badaniu na grupie badawczej 
o zależności silnej. Niemniej jednak w takim przypadku warto przynajmniej mówić 
o tendencji współzależności odpowiedzi na postawione pytania.

Tabela 2 prezentuje wyniki zestawienia pytań o częstość korzystania z możliwości 
zastosowania lektora podczas realizacji kursów oraz opinii respondenta na temat jego 
oceny metody zdalnej nauczania w porównaniu z metodą tradycyjną.

tabela 2. zastosowania opcji automatycznego lektora w relacji do opinii dotyczącej oceny 

e-learningu jako metody dydaktycznej

Czy podczas zapoznawania się z materiałem 
szkoleniowym korzystał Pan z opcji „lektora”?

Czy uważa Pan, że e-learningowa metoda 
szkolenia w porównaniu z metodą tradycyjną 

pozwala zrozumieć materiał szkoleniowy:

odpowiedź na 
skali

badawcza  
(n=163)

kontrolna  
(n=272)

odpowiedź  
na skali

badawcza 
(n=163)

kontrolna 
(n=269)

zawsze 41 / 25,15% 54 / 19,85% znacznie lepiej 27 / 16,56% 21 / 7,81%

często 39 / 23, 93% 81 / 29,78% lepiej 33 / 20,25% 60 / 22,30%

czasami 38 / 23,31% 71 / 26,10% tak samo 59 / 36,20% 118 / 43,87%

rzadko 28 / 17,18% 37 / 13,60% gorzej 39 / 23,92% 64 / 23,79%

nigdy 17 / 10,43% 29 / 10,66% znacznie gorzej 5 / 3,07% 6 / 2,23%

Źródło: opracowanie własne

Dla powyższych wartości współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,634, co świad-
czy o ich silnej zależności dodatniej. Podobnie jak w poprzednim przypadku grupa 
kontrolna potwierdziła zależność między odpowiedziami, jednak ponownie na po-
ziomie umiarkowanej (blisko zależności silnej, która wynosi > 0,6) zależności według 
współczynnika korelacji, który wyniósł 0,594. Zwraca uwagę fakt, że wynik grupy 
kontrolnej jest bardzo zbliżony do wartości współczynnika uzyskanego w badaniu 
dla grupy badawczej (0,634). 

Tabela 3 i tabela 4 zestawiają ze sobą opinie respondentów dotyczące zastosowania 
filmu szkoleniowego jako techniki przekazu wiedzy pozwalającej lepiej zrozumieć pre-
zentowany materiał podczas kursu z opiniami na temat jakości przygotowania kursu 
i spełnienia przez niego oczekiwań kursanta.
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tabela 3. Opinia dotycząca zrozumienia materiału filmowego w relacji do oceny przygotowania 

szkolenia w formie zdalnej

Czy uważa Pan, że filmowe przedstawienie 
materiału szkoleniowego pozwala go  

lepiej zrozumieć?

Określ, jak ocenia Pan przygotowanie  
szkolenia w formie e-learningu?

odpowiedź  
na skali

badawcza 
(n=162)

kontrolna  
(n=271)

odpowiedź  
na skali

badawcza 
(n=164)

kontrolna  
(n=281)

zawsze 92 / 56,79% 147 / 54,24% bardzo dobrze 91 / 55,49% 122 / 43,42%

często 51 / 31,48% 87 / 32,10% dobrze 68 / 41,46% 142 / 50,53%

czasami 16 / 9,88% 33 / 12,12% średnio 5 / 3,05% 0 / 0%

rzadko 3 / 1,85% 3 / 1,11% słabo 0 / 0% 16 / 5,69%

nigdy 0 / 0% 1 / 0,37% źle 0 / 0% 1 / 0,36%

Źródło: opracowanie własne

Dla powyższych wartości współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,742, co świad-
czy o ich silnej zależności dodatniej. Współczynnik korelacji dla grupy kontrolnej 
wyniósł 0,903, co świadczy o bardzo silnej zależności dodatniej odpowiedzi. Wynik 
potwierdza wzajemną zależność wykazaną w grupie badawczej.

tabela 4. Opinia dotycząca zrozumienia materiału filmowego w relacji do zadowolenia  

kursantów ze szkolenia

Czy uważa Pan, że filmowe przedstawienie 
materiału szkoleniowego pozwala go  

lepiej zrozumieć?

Czy usługa szkolenia spełnia Pana  
oczekiwania?

odpowiedź  
na skali

badawcza  
(n=162)

kontrolna 
(n=271)

odpowiedź  
na skali

badawcza 
(n=162)

kontrolna 
(n=277)

zawsze 92 / 56,79% 147 / 54,24% bardzo dobrze 84 / 51,85% 107 / 38,63%

często 51 / 31,48% 87 / 32,10% dobrze 70 / 43,21% 142 / 51,26%

czasami 16 / 9,88% 33 / 12,12% średnio 7 / 4,32% 0 / 0%

rzadko 3 / 1,85% 3 / 1,11% słabo 0 / 0% 26 / 9,39%

nigdy 0 / 0% 1 / 0,37% źle 1 / 0,62% 2 / 0,72%

Źródło: opracowanie własne
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Dla powyższych wartości współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,754, co 
świadczy o ich silnej zależności dodatniej. Grupa kontrolna potwierdziła silną, a nawet 
bardzo silną zależność między udzielanymi odpowiedziami. Współczynnika kore-
lacji wyniósł 0,885. Zatem grupa kontrolna potwierdziła prawidłowość wykazaną 
w grupie badawczej.

Tabela 5 i tabela 6 zestawiają ze sobą odpowiedzi dotyczące zastosowania przez 
kursantów dodatkowych opcji korzystania z proponowanej w szkoleniu lektury uzu-
pełniającej oraz opinii respondenta na temat jego oceny metody zdalnej nauczania 
w porównaniu z metodą tradycyjną.

tabela 5. Opinia dotycząca oceny e-learningu jako metody dydaktycznej w relacji do częstości 

korzystania z zadań sprawdzających podczas kursu

Czy wykonywał Pan zalecane po  
niektórych lekcjach zadania sprawdzające?

Czy uważa Pan, że e-learningowa  
metoda  szkolenia w porównaniu  

z metodą tradycyjną pozwala  
zrozumieć materiał szkoleniowy?

odpowiedź 
na skali

badawcza  
(n=162)

kontrolna 
(n=270)

odpowiedź  
na skali

badawcza 
(n=163)

kontrolna 
(n=269)

zawsze 30 / 18,40% 47 / 17,41% znacznie lepiej 27 / 16,56% 21 / 7,81%

często 42 / 25,77% 80 / 29,63% lepiej 33 / 20,25% 60 / 22,30%

czasami 61 / 37,42% 89 / 32,96% tak samo 59 / 36,20% 118 / 43,87%

rzadko 17 / 10,43% 34 / 12,59% gorzej 39 / 23,92% 64 / 23,79%

nigdy 13 / 7,98% 20 / 7,41% znacznie gorzej 5 / 3,07% 6 / 2,23%

Źródło: opracowanie własne

Dla powyższych wartości współczynnik korelacji Pearsona wynosi 0,790, co świadczy 
o ich silnej zależności dodatniej (prawie bardzo silnej). Grupa kontrolna potwierdziła 
silną zależność wykazaną dla grupy badawczej. Tym razem z wynikiem 0,785 współ-
czynnika korelacji, czyli na bardzo zbliżonym poziomie do grupy badawczej.
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tabela 6. Opinia dotycząca oceny e-learningu jako metody dydaktycznej w relacji do częstości 

korzystania z lektury uzupełniającej podczas kursu

Czy w okresie szkolenia korzystał Pan  
z proponowanej lektury uzupełniającej?

Czy uważa Pan, że e-learningowa metoda  
szkolenia w porównaniu z metodą tradycyjną 

pozwala zrozumieć materiał szkoleniowy?

odpowiedź 
na skali

badawcza  
(n=164)

kontrolna 
(n=273)

odpowiedź  
na skali

badawcza 
(n=163)

kontrolna 
(n=269)

zawsze 8 / 4,88% 9 / 3,30% znacznie lepiej 27 / 16,56% 21 / 7,81%

często 38 / 23,78% 60 / 21,98% lepiej 33 / 20,25% 60 / 22,30%

czasami 70 / 42,68% 108 / 39,56% tak samo 59 / 36,20% 118 / 43,87%

rzadko 33 / 20,12% 72 / 26,37% gorzej 39 / 23,92% 64 / 23,79%

nigdy 15 / 9,15% 24 / 8,79% znacznie gorzej 5 / 3,07% 6 / 2,23%

Źródło: opracowanie własne

W tym przypadku grupa badawcza wykazała bardzo silną zależność na poziomie 
współczynnika korelacji 0,853. Grupa kontrolna potwierdziła wynik również na po-
ziomie bardzo silnej zależności, tj. 0,959.

Częstość

Blisko 44% osób, które wyraziły w ankiecie swój komentarz (36 respondentów z 82), 
uznało brak możliwości wydruku jako wadę kursu (tabela 7). Aspekt ten okazał się 
zdecydowanie najczęściej wskazywanym minusem przeprowadzonego kursu w opisach 
respondentów.

tabela 7. Brak możliwości wydruku jako cecha kursu

Brak możliwości wydruku Częstość

Procent  
respondentów, 

którzy zamieścili 
komentarz

Procent 
wszystkich 

respondentów

Procent (%)  
skumulowany

Oceniono jako wadę kursu 36 43,9 24,2 24,2
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cd. tabela 7.

Brak możliwości wydruku Częstość

Procent  
respondentów, 

którzy zamieścili 
komentarz

Procent 
wszystkich 

respondentów

Procent (%)  
skumulowany

Zamieszczono komentarz  
bez odniesienia do cechy

46 56,1 30,9 55,0

Nie zamieszczono  
komentarza

67 0 45,0 100,0

Ogółem (n) 149 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne

Analizę dokonanych komentarzy w kontekście braku możliwości wydruku ma-
teriałów szkoleniowych przeprowadzono również w podziale na grupy „ekspertów” 
i „laików” (tabela 8). 

tabela 8. Brak możliwości wydruku jako cecha kursu w rozbiciu na grupę „ekspertów” i „laików”

Brak możliwości 
wydruku

Częstość  
(ekspert/laik)

Procent (%) respon-
dentów w stosunku 

do wszystkich, którzy 
zamieścili komentarz 

(ekspert/laik)

Procent (%) 
respondentów 

w stosunku 
do wszystkich 

kursantów 
(ekspert/laik)

Procent (%) 
skumulowany 
(ekspert/laik)

Oceniono jako 
wadę kursu

14/22 33,3/55,0 18,9/29,3 18,9/29,3

Zamieszczono ko-
mentarz bez odnie-
sienia do cechy

28/18 66,7/45,0 37,8/24,0 56,8/53,3

Nie zamieszczono 
komentarza

32/35 n/d 43,2/46,7 100,0/100,0

Ogółem (n) 74/75 100,0/100,0 100,0/100,0

Źródło: opracowanie własne
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Sześciu z 82 respondentów zamieszczających w ankiecie swój komentarz uznało 
brak zajęć praktycznych jako wadę kursu (tabela 9). Stanowi to 4% całej grupy (tych, 
którzy załączyli komentarz, jak również tych, którzy komentarza nie wpisali). 

tabela 9. Brak możliwości wydruku jako cecha kursu

Brak zajęć  
praktycznych

Częstość
Procent  

respondentów, którzy 
zamieścili komentarz

Procent  
wszystkich  

respondentów

Procent (%) 
skumulowany

Oceniono jako 
wadę kursu

6 7,3 4,0 4,0

Zamieszczono ko-
mentarz bez odnie-
sienia do cechy

76 92,7 51,0 55,0

Nie zamieszczono 
komentarza

67 0 45,0 100,0

Ogółem (n) 149 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne

W rozbiciu na grupę „ekspertów” i „laików” okazuje się, że bardziej cecha ta doskwie-
rała „ekspertom”, aczkolwiek różnica była nieznaczna (tabela 10). Przyjąć można, że co 
dziesiąty w grupie „ekspertów” i co dwudziesty kursant w grupie „laików” z tych, którzy 
podzielili się swoją opinią w części dotyczącej własnego komentarza, identyfikowali 
brak zajęć praktycznych jako wadę.

tabela 10. Brak możliwości wydruku jako cecha kursu w rozbiciu na grupę „ekspertów” i „laików”

Brak zajęć  
praktycznych

Częstość 
(ekspert/

laik)

Procent (%) respon-
dentów w stosunku 

do wszystkich, którzy 
zamieścili komentarz 

(ekspert/laik)

Procent (%)  
respondentów 
w stosunku do 

wszystkich kursan-
tów (ekspert/laik)

Procent (%) 
skumulowany 
(ekspert/laik)

Oceniono jako 
wadę kursu

4/2 9,5/5,0 5,4/2,7 5,4/2,7
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cd. tabela 10.

Brak zajęć  
praktycznych

Częstość 
(ekspert/

laik)

Procent (%) respon-
dentów w stosunku 

do wszystkich, którzy 
zamieścili komentarz 

(ekspert/laik)

Procent (%)  
respondentów 
w stosunku do 

wszystkich kursan-
tów (ekspert/laik)

Procent (%) 
skumulowany 
(ekspert/laik)

Zamieszczono ko-
mentarz bez odnie-
sienia do cechy

38/38 90,5/95,0 51,4/50,7 56,8/53,3

Nie zamieszczono 
komentarza

32/35 n/d 43,2/46,7 100,0/100,0

Ogółem (n) 74/75 100,0/100,0 100,0/100,0

Źródło: opracowanie własne

Podobnie jak powyżej, również w przypadku braku możliwości osobistej konsulta-
cji z wykładowcą podczas kursu (tzw. spotkania face-to-face), w znaczącej większości 
respondenci nie odnotowali tego faktu jako wady (tabela 11). Tylko dziewięciu z 82 
respondentów oceniło to jako wadę. 73 respondentów, mimo zamieszczenia pisemnej 
adnotacji do szkolenia, nie zasugerowało, że w jakikolwiek sposób odczuwali brak czy 
też potrzebę osobistej konsultacji z wykładowcą. W stosunku do wszystkich ankieto-
wanych grupa osób, która wytknęła brak osobistych konsultacji wynosi 6%, co pozwala 
uznać, że około co dwudziesty szkolony w ocenie kursu wskazał badany aspekt jako 
element negatywny kursu. 

tabela 11. Brak osobistej konsultacji z wykładowcami jako cecha kursu

Brak osobistej  
konsultacji  

z wykładowcami
Częstość

Procent responden-
tów, którzy zamieścili 

komentarz

Procent 
wszystkich 

respondentów

Procent  
skumulowany

Oceniono jako wadę 
kursu

9 10,9 6,0 6,0
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cd. tabela 11.

Brak osobistej  
konsultacji  

z wykładowcami
Częstość

Procent responden-
tów, którzy zamieścili 

komentarz

Procent 
wszystkich 

respondentów

Procent  
skumulowany

Zamieszczono komen-
tarz bez odniesienia  
do cechy

73 89,1 49,0 55,0

Nie zamieszczono  
komentarza

67 0 45,0 100,0

Ogółem (n) 149 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne

Różnice średniej

Wyniki testów istotności różnic przeprowadzonych w grupie badawczej w odniesieniu 
do zastosowania opcji kursu polegających na możliwości skorzystania z lektury uzu-
pełniającej (n=148) i forum internetowego (n=128) prezentuje tabela 12.

Lekturę uzupełniającą częściej stosowali kursanci, którzy cechowali się już pewną 
wiedzą i doświadczeniem wynikającym z dotychczasowej pracy w instytucjach zajmu-
jących się bezpieczeństwem (zakwalifikowani jako „eksperci” na podstawie zmiennych 
niezależnych w ankiecie) niż tzw. „laicy” (kursanci, które dotychczas pracowali na innych 
stanowiskach niż te związane z bezpieczeństwem). Ci pierwsi średnio stosowali lekturę 
więcej niż „często” (średnia 3,10), podczas gdy „laicy” mniej niż „często”, tj. ze śred-
nią 2,81. Test U Manna-Whitneya wykazał istotność statystyczną na poziomie p < 0,1,  
co upoważnia do twierdzenia, że istnieje tendencja o zaobserwowanym charakterze.

Forum internetowe jako formę komunikacji zbadano testem t-Studenta dla prób 
niezależnych z uwagi na równo liczne grupy podlegające porównywaniu. Zmienna za-
leżna, czyli ocena forum internetowego, w obu grupach sprawdzona została pod kątem 
normalności rozkładu i zachowania i jednorodności wariancji. Forum internetowe lepiej 
oceniały osoby zaklasyfikowane do grupy „laików” (na poziomie średniej 4,27 – czyli le-
piej niż „dobrze”) niż „ekspertów” (nieco poniżej wartości „dobrze”, wynik średni 3,97). 
Różnice w uzyskanych średnich nie są znaczne, jednak potwierdzone zostały jako istotne 
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statystycznie na poziomie p < 0,05 istotności statystycznej różnic między grupami. 
Można więc przyjąć je za prawdziwe, odnoszące się do szerszej populacji.

tabela 12. Częstość zastosowania lektury uzupełniającej i ocena forum internetowego przez 

„ekspertów” i „laików”

Średnia
Częstość zastosowania  
lektury uzupełniającej  

(test U Manna-Whitneya)

Ocena 
forum internetowego  

(test t-Studenta)

„eksperci” 3,10; n = 73 3,97; n = 64

„laicy” 2,81; n = 75 4,27; n = 64

istotność różnic; 
poziom ufności staty-
stycznej

P < 0,1; 90% P = 0,05; 95%

Źródło: opracowanie własne

Dyskusja i wnioski

Korelacje

W tabeli 13 zaprezentowano zbiorcze wyniki silnych (0,6 < x < 0,8), a w niektórych 
przypadkach bardzo silnych (x > 0,8) lub umiarkowanych (0,4 < x < 0,6), korelacji 
między odpowiedziami respondentów na zadane pytania. Wskazano wyłącznie na te 
wyniki, które wykazały co najmniej silną zależność w grupie badawczej, która potwier-
dzona została co najmniej na umiarkowanym poziomie zależności w grupie kontrolnej. 

Silne zależności korelacyjne między odpowiedziami wykazują, że osoby, które 
częściej korzystały z dostępnych podczas realizacji kursu opcji technologicznych, np. 
automatycznego lektora, zleconych automatycznie zadań, proponowanej lektury uzu-
pełniającej, oceniały lepiej materiały filmowe prezentowane podczas kursów, jak rów-
nież uznawały metodę e-learnigową jako pozwalającą lepiej zrozumieć przekazywany 
materiał niż w formie tradycyjnego kursu. Natomiast osoby, które rzadziej korzystały 
z dostępnych opcji, gorzej oceniały film szkoleniowy, a także e-learning w porównaniu 
z metodą tradycyjną. Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować poniższe 
wnioski:
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1) należy znaleźć sposób na zachęcenie kursantów do korzystania z dostępnych opcji 
technologicznych, gdyż zwiększenie częstości ich używania zwiększa satysfakcję 
i przekonanie o skuteczności kursu w formie e-learningowej. Można również zary-
zykować wniosek, że dostępne opcje podczas kursu są przygotowane na poziomie 
jakościowym satysfakcjonującym ich użytkowników, gdyż wzrost częstości użytko-
wania zwiększa przekonanie o skuteczności metody zdalnej nauczania;

2) należy zachęcać kursantów do używania automatycznego lektora w przypadku, gdy 
na platformie e-learnigowej dostępne są filmy szkoleniowe. Wyniki wskazują, że 
osoby częściej używające lektora uznawały, że są w stanie lepiej zrozumieć przeka-
zywane w postaci filmu szkoleniowego treści.

tabela 13. zestawienie istotnych korelacji między wybranymi elementami szkolenia  

e-learningowego

Częstość korzysta-
nia z dostępnych 

opcji podczas kursu
Grupa

Filmowe przedstawienie  
materiału szkoleniowego  

pozwala go lepiej zrozumieć

E-learning pozwala lepiej 
zrozumieć materiał  

szkoleniowy niż metoda  
tradycyjna nauczania

Automatyczny lektor

badawcza 0,746 0,634

kontrolna 0,496 0,594

Zadania  
sprawdzające

badawcza nie wykazano istotnej korelacji 0,790

kontrolna
z uwagi na brak korelacji 

w grupie badawczej nie testo-
wano jej w grupie kontrolnej

0,785

Lektura  
uzupełniająca

badawcza nie wykazano istotnej korelacji 0,853

kontrolna
z uwagi na brak korelacji 

w grupie badawczej nie testo-
wano jej w grupie kontrolnej

0,959

Źródło: opracowanie własne
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Silne i bardzo silne korelacje przedstawione w tabeli 14 wskazują na fakt, że kursanci, 
którzy oceniali film szkoleniowy jako dobrą formę kształcenia, równie dobrze oceniali 
e-learning jako taki. Ponadto wyrażali oni opinie, że kurs spełniał ich oczekiwania. Na-
tomiast respondenci, którzy słabiej oceniali film jako formę szkoleniową, byli zdania, że 
e-learning, jak i sam kurs, nie spełniają ich oczekiwań. Należy tu jednak zaznaczyć, że 
w grupie badawczej liczącej 162 osoby była tylko jedna osoba wskazująca, że kurs nie speł-
nił jej oczekiwań w ogóle, a w grupie kontrolnej były dwie takie osoby na 277 kursantów.

tabela 14. Ocena filmu szkoleniowego jako formy kształcenia w relacji do opinii dotyczącej 

e-learningu i spełnienia oczekiwań kursanta 

Współczynnik korelacji Grupa
Ocena  

e-learningu jako  
metody kształcenia

Spełnienie przez  
kurs oczekiwań  
respondentów

Ocena filmu szkoleniowego 
jako formy kształcenia

badawcza 0,742 0,754

kontrolna 0,903 0,885

Źródło: opracowanie własne

Stąd potwierdza się wniosek, że szkolenie zdalne powinno być na tyle atrakcyjnie 
przygotowane od strony wizualnego przekazu, aby zachęcić kursantów do korzysta-
nia z dostępnych opcji multimedialnych, takich jak np. film szkoleniowy. Idąc dalej, 
można sformułować wniosek, że im większa liczba tego typu opcji, tym większa szansa 
spełnienia oczekiwań kursantów, a także poprawy ich zdania na temat e-learningu 
jako metody nauczania.

Zatem osoby, które korzystają podczas kursu z narzędzi multimedialnych (auto-
matyczny lektor, film instruktażowy), deklarując częste ich używanie, lepiej oceniają 
e-learning jako metodę kształcenia oraz deklarują spełnienie przez kurs swoich ocze-
kiwań. Umożliwienie odsłuchu treści szkoleniowych, a także swobodny dostęp do 
testów samosprawdzających i materiałów uzupełniających, dających pełną swobodę 
samokształcenia kursanta, wpływa pozytywnie na jakość kursu. Na podstawie zaprezen-
towanych wyników i wniosków można dokonać predykcji, że wraz z upowszechnianiem 
się zdalnej metody nauczania, co dziś z przyczyn wymuszonych sytuacją epidemiczną 
ma miejsce, rosło będzie pozytywne nastawienie do tej metody wraz z postrzeganiem 
jej jako skutecznej i spełniającej oczekiwania formy kształcenia. 
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Częstość

Z przeprowadzonej analizy wynika, że kursy powinny przewidywać dostęp do mate-
riałów szkoleniowych w postaci wydruku lub w innej formie (np. CD, PDF), z której 
kursant może korzystać poza czasem użytkowania internetowej platformy szkoleniowej. 
Szczególnie odnosi się to do początkujących grup szkoleniowych. Kursanci podkreślali 
brak możliwości skorzystania z materiałów szkoleniowych poza czasem użytkowa-
nia komputera, co umożliwiałby im wydruk treści dydaktycznych. Uzyskane wyniki 
skłaniają do wniosku, że możliwość wydruku materiałów szkoleniowych powinna być 
nierozłącznym elementem szkolenia realizowanego metodą kształcenia na odległość. 
Blisko 50% badanych wyraziło opinie, że brak takiej opcji podczas szkolenia jest jego 
ewidentnym minusem. Dlatego też w realizacji szkoleń warto uwzględnić dostępność 
do materiałów szkoleniowych również w wersji papierowej w celu podwyższenia 
atrakcyjności oraz efektywności nauczania. Zaobserwowano, że element ten jako wadę 
częściej dostrzegały osoby, które z uwagi na swój dotychczasowo wykonywany zawód 
określić można jako niedoświadczone („laików”) w sferze zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem. A zatem ma to szczególne znaczenie dla uczestników będących 
do momentu szkolenia osobami niezwiązanymi z tematyką szkolenia. Wydaje się, że 
w przypadku gdy grupa kształcona e-learningowo posiada pewien poziom wiedzy na 
temat przedmiotu szkolenia (np. wynikający z pełnionych funkcji, wykonywanego 
zawodu), wymaga mniej treści szkoleniowych w formie papierowej (wydruku) niż 
grupa, która z tematyką kursu spotyka się po raz pierwszy.

Potencjalny brak zajęć praktycznych w trakcie szkolenia zdalnego również odnotowa-
no jako element, który może być postrzegany jako słabość kursu realizowanego w sposób 
zdalny. Osobom zaliczonym do grupy „ekspertów” cecha ta doskwierała bardziej niż tym, 
których dotychczasowy zawód wskazywał na brak doświadczenia w tematyce szkolenia. 
Świadczyć to może o tym, że od organizatorów powinno wymagać się przewidzenia zajęć 
praktycznych podczas kursu w przypadku, gdy grupa nie jest grupą początkującą. Dla 
tej grupy substytut w formie filmu instruktażowego przedstawionego podczas szkolenia 
może okazać się środkiem niewystarczającym do wypełnienia ich oczekiwań wobec kursu.

Wyniki wskazują również, że osobiste konsultacje (w sensie tradycyjnego spotkania) 
z wykładowcami są pożądanym, aczkolwiek niekoniecznym elementem szkolenia. Na brak 
takiej możliwości jako wady szkolenia wskazał co dziesiąty kursant, który zdecydował się 
w ankiecie wyrazić swoją opinię w trybie wolnego komentarza. Większość badanych nie 
uznała osobistego kontaktu z wykładowcą za konieczny, szczególnie w kontekście użycia 
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innych form kontaktu, jak np. e-mail, forum czy też czat internetowy z wykładowcami. 
A zatem możliwość osobistej konsultacji kursanta z wykładowcą jest zapewne zaletą kursu, 
niemniej jednak w przypadku badanej grupy nie okazał się elementem decydującym 
w pozytywnym lub negatywnym postrzeganiu kursu przez jego uczestników.

Różnice średniej

Mówiąc o technologiach multimedialnych użytych podczas szkolenia specjalistów 
ochrony przeciwpożarowej, stwierdzić należy, że ich zastosowanie nie wykazywało 
wyraźnej różnicy w swojej skuteczności w odniesieniu do zastosowanego podziału 
próby w oparciu o kryterium wykonywanego zawodu na grupę „ekspertów” i „laików”. 
Okazuje się, że lekturę uzupełniającą częściej stosowali kursanci, którzy cechowali 
się już pewną wiedzą i doświadczeniem wynikającym z dotychczasowej pracy w in-
stytucjach zajmujących się bezpieczeństwem (zakwalifikowani jako „eksperci” na 
podstawie metryczki ankiety) niż tzw. „laicy” (kursanci, którzy dotychczas pracowali 
na innych stanowiskach niż te związane z bezpieczeństwem). Podyktowane to może 
być faktem, że osoby wykonujące zawód związany z tematyką kursu mają lepsze ro-
zeznanie w przedmiocie i wiedzą, co konkretnie chcą uzyskać jako efekt uczenia się 
po zakończeniu szkolenia. Mają klarowniej sprecyzowane oczekiwania i potrzeby 
wykonywanego zawodu, dlatego też łatwiej im doprecyzować i wyodrębnić przedmiot 
ich szczególnego zainteresowania podczas realizacji programu kursu.

Kwestia lepszej oceny forum internetowego jako narzędzia komunikacji przez 
„laików” podyktowana może być faktem, że jest to otwarta, „nierecenzowana” forma 
wymiany wiedzy i opinii. Przeważnie z forum korzystali uczestnicy kursu, a nie wykła-
dowcy, co pozwalało mniej doświadczonym kursantom, z mniejszą wiedzą, swobodnie 
wymieniać się poglądami i wątpliwościami bez narażania się na bycie postrzeganym 
jako osoba o niskim poziomie wiedzy. Jest to czynnik typowo psychologiczny, uka-
zujący, że przy braku pewności swojej wiedzy, co można założyć dla grupy „laików”, 
wolimy mniej oficjalne narzędzia wymiany poglądów, w których uczestniczą osoby 
o podobnym poziomie wiedzy.

W ramach przeprowadzonych badań autor poszukiwał odpowiedzi na następują-
cy problem badawczy – jak realizować kursy nauczania zdalnego, aby spełniały one 
oczekiwania ich użytkowników? Odpowiedź na to pytanie miało na celu wesprzeć or-
ganizatorów tego rodzaju szkoleń. Sformułowano hipotezę, że wykorzystanie większej 
ilości technologii multimedialnych w szkoleniu e-learningowym powoduje wzrost jego 
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skuteczności. Przedstawione wyniki pozwalają pozytywnie ją zweryfikować i stwierdzić, 
że faktycznie tak jest. Zatem większa liczba funkcji multimedialnych prowadzi do po-
strzegania kursu jako bardziej profesjonalny, spełniający oczekiwania kursantów. Warto 
jednak w tym miejscu podkreślić, że kluczową rolę wydaje się odgrywać skuteczne 
przekonanie uczestników kursów do stosowania dostępnych opcji multimedialnych, 
gdyż ci, którzy ich używali znacznie lepiej postrzegali nauczanie zdalne jako meto-
dę kształcenia. Ponadto istotne jest, aby dostępne opcje o charakterze technicznym 
dopasować do profilu grupy kursantów, gdyż osoby początkujące w temacie kursu 
będą miały nieco inne oczekiwania od osób bardziej zaawansowanych merytorycznie,  
np. w odniesieniu do możliwości dokonywania wydruku przekazywanych treści, zasto-
sowanych narzędzi komunikacji (np. mniej formalnego forum internetowego) czy też 
bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi, a także fizycznego uczestnictwa w części 
związanej z umiejętnościami praktycznymi. Wszystkie te elementy powinny znaleźć 
swoje zastosowanie w organizacji kształcenia zdalnego, gdyż jak wykazano w badanich 
ich częstsze użytkowanie podczas kursu wpływa na wzrost satysfakcji kursantów, co 
przekłada się na pozytywne postrzeganie przez nich tej formy nauczania. Takie na-
stawienie użytkowników szkolenia zdalnego jest warunkiem koniecznym, aby mówić 
o skutecznym kształceniu przez internet. 
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