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 WPROWADZENIE 
Przedstawiamy raport z ewaluacji wewnętrznej produktu finalnego Projektu Efektywni 50+. Raport 
powstał w wyniku prowadzonej ewaluacji i monitoringu. Materiał został podzielony na następujące 
rozdziały: 

1. W pierwszym opisany został Projekt Efektywni 50+, jego cele, założenia. 

2. W kolejnym opisano metodologię zrealizowanego badania.  

3. Trzeci rozdział to prezentacja wyników, podzielonych w taki sposób, by przedstawić 
odpowiedzi na wszystkie pytania założone w badaniu:  

a. Przebieg testowania produktu finalnego. 

b. Weryfikacja innowacji – czyli założeń, na których oparty był testowany produkt. Tu 
zostały omówione: poszczególne moduły, formy wsparcia, zajęcia stacjonarne vs 
wideokonferencyjne oraz materiały.  

c. Trudności w testowaniu, na które natrafiono wraz z opisem rozwiązań, które 
zastosowano, by zminimalizować ich skutki. 

4. Podsumowanie. 

W rozdziałach znajdują się wnioski, zaznaczone na niebiesko. Wypowiedzi respondentów (z ankiet lub 
wywiadów) zaznaczone są kursywą.  

Skróty stosowane w raporcie: 

WWSI  Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki/Lider 

OE Ośrodek Ewaluacji/Partner 

Moduł  Moduł Doszkalający/Produkt finalny 

Projekt Projekt innowacyjny „Efektywni 50+” 

ICT Information and Communication Technology 

KOMUNIKACJA 
Pierwszy moduł szkolenia – Wykorzystanie internetowych technologii 

komunikacyjnych. 

EXCEL 
Drugi moduł szkolenia – Wykorzystanie programu Excel do zadań 

analitycznych 

SQL Trzeci moduł szkolenia – Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 

STANDARDY Czwarty moduł szkolenia – Standardy wymiany danych 

RAPORTOWANIE Piąty moduł szkolenia – Raportowanie dla potrzeb analizy danych 

CAWI Ankieta internetowa 

FGI Zogniskowany wywiad grupowy 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony 
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PROJEKT EFEKTYWNI 50+  
 

* Opis Projektu, jego cele. 

Projekt innowacyjny „Efektywni 50+” realizowany jest w partnerstwie przez Warszawską Wyższą 
Szkołę Informatyki oraz Ośrodek Ewaluacji.  

 

Lider: 

 

 

 

 

Partner: 

 

 

Realizacja Projektu jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Wniosek aplikacyjny złożono w odpowiedzi na temat 
„Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+”. Realizacja Projektu 
trwa od  1 lutego 2013r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie województwa mazowieckiego. 

Pomysł na jego realizację zrodził się z obserwacji, iż formalny system edukacji jest niedostosowany do 
potrzeb pracujących, dorosłych osób. Większość szkoleń kierowanych dla osób w wieku 50+ opiera się 
na zajęciach stacjonarnych z zakresu podstaw obsługi komputera. Brak aktualizacji wiedzy z zakresu 
nowoczesnych technologii informatycznych powoduje coraz większe wykluczenie cyfrowe. Pracownicy 
w wieku 50+ mają ogromną wiedzę i doświadczenie, jednakże w wyniku braku umiejętności ICT (ang.: 
Information and Communication Technology) nie są w stanie w profesjonalny, nowoczesny sposób 
zaprezentować wyników swojej pracy. Analizami danych zajmują się głównie młodzi pracownicy, 
którzy znają odpowiednie technologie i są w stanie odpowiednio zobrazować wyniki tych analiz. 
Pracownicy 50+ są najlepiej predysponowani do zajmowania się analizami danych, ze względu na tzw. 
dużą wiedzę korporacyjną oraz doświadczenie, ale najczęściej uniemożliwia im to bariera 
technologiczna. 

Celem głównym Projektu było opracowanie interaktywnego moduł doszkalającego pod nazwą 
Moduł Doszkalający Efektywni 50+, który miał pozwalać na podnoszenie wybranych kompetencji ICT 
w zakresie analizy danych, raportowania, sprawozdawczości oraz organizacji przechowywania 
dokumentów. Grupę odbiorców produktu finalnego stanowili pracownicy umysłowi w wieku 50+ z 
województwa mazowieckiego, obejmujący następujące stanowiska: księgowych, biegłych rewidentów, 
pracowników biur obsługi klienta, zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 
(MMŚP). Grupę użytkowników modułu doszkalającego stanowić mają instytucje szkoleniowe, które 
mogą proponować szkolenia z zakresu informatyki i wykorzystania komputerów oraz uczelnie wyższe 
oferujące studia na kierunku informatyka na terenie województwa mazowieckiego. 

 

Cele szczegółowe Projektu zostały określone następująco: 
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1. Lepsze dostosowanie narzędzia aktywizacji do oczekiwań grup odbiorców i użytkowników, 
poprzez pogłębioną diagnozę problemów i barier pracowników w wieku 50+ w zakresie 
wykorzystania technologii ICT w wykonywanej pracy do końca IX 2013 r. 

2. Zwiększenie efektywności i skuteczności narzędzia poprzez testowanie, ewaluację i korektę 
przed opracowaniem produktu finalnego do końca III 2015 r. 

3. Zwiększenie świadomości grup docelowych o zastosowaniu opracowanego narzędzia poprzez 
działania upowszechniające do końca VI 2015r. 

 

* Opis Modułu Doszkalającego 

 

Produkt Finalny - Moduł Doszkalający - składa się z pięciu modułów tematycznych z zakresu analizy 
danych,  raportowania, sprawozdawczości oraz organizacji przechowywania dokumentów: 

Lp. Nazwa modułu Liczba 
godzin 

Moduł 1 Wykorzystanie internetowych technologii komunikacyjnych. 14 

Moduł 2 Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych 36 

Moduł 3 Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 25 

Moduł 4 Standardy wymiany danych 10 

Moduł 5 Raportowanie dla potrzeb analizy danych 15 

Suma 100 

Tabela 1: Liczba godzin w poszczególnych modułach szkoleniowych. 

Tematyka oraz zawartość merytoryczna modułów została przygotowana na podstawie wyników badań 
przeprowadzonych w pierwszej, przygotowawczej fazie Projektu (diagnozie). W badaniach 
uczestniczyli pracownicy w wieku 50+ z wymienionych grup zawodowych, ich pracodawcy, 
przedstawiciele instytucji szkoleniowych oraz eksperci rynku pracy. Szczegółowe wyniki badań 
dostępne są w „Raporcie końcowym z badań prowadzonych w ramach Projektu PI - Efektywni 50+”1. 
Każdy z pięciu modułów podzielony jest na 2-3 godzinne jednostki lekcyjne. Cały Moduł Doszkalający  
(e-book) udostępniony jest na platformie e-learrningowej w formie materiałów dydaktycznych 
zawierających:  

• Opisy merytoryczne zajęć,  

• Filmy instruktażowe,  

• Ćwiczenia oraz  

• Testy wiedzy.  

Poniżej przedstawiono schemat realizacji każdego modułu tematycznego: 

                                                             
1 Raport oraz publikacje wspomagające dostępny jest na stronie projektu www.efektywni50plus.wwsi.edu.pl 
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Rysunek 1: Schemat realizacji modułu w ramach szkolenia. 

Łącznie, wszystkie moduły, zaplanowano w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, przy czym ok. 30 
godzin w formie stacjonarnej a 70 godzin zdalnie z wykorzystaniem wideokonferencji.  

Ostateczna zawartość Modułu Doszkalającego Efektywni 50+, uwzględniająca wyniki wcześniejszej 
diagnozy a także raportów dotyczących uczenia się osób 50+ oraz zasad pracy e-lerningowej2 oparta 
była na trzech płaszczyznach: merytorycznej, metodycznej oraz narzędziowej.  

                                                             
2 W ramach pierwszego etapu projektu ( diagnozy ) powstały następujące  publikacje:  

• „Diagnoza dobrych praktyk – metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”,  
• „Analiza problemu badawczego na podstawie zastanych badań i opracowań mających wpływ na zachowanie 

aktywności zawodowej osób w wieku 50+”,  
• „Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych”,  
• „Możliwości kształcenia e-learningowego w wybranych obszarach”,  
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Rysunek 2: Przedstawienie trzech płaszczyzn Projektu. 

Na poniższym schemacie wyszczególniono, jakie elementy wchodziły w skład każdej z nich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

• „Diagnoza i analiza barier utrudniających, bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 50+ w oparciu o 
zgromadzone materiały badawcze”.  

PRODUKT FINALNY: MODUŁ DOSZKALAJĄCY „EFEKTYWNI 50+ 
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Poniższa tabela prezentuje zawartość merytoryczną poszczególnych modułów tematycznych: 

lb. Tytuł modułu Zawartość merytoryczna 

1 Wykorzystanie 
internetowych 
technologii 
komunikacyjnych 

 

• Wykorzystanie zdalnego pulpitu.; 

• Odebranie maila i zaproszenia oraz wykorzystanie zaproszenia 
do połączenia z Lync za pomocą WebConferencing; 

• Konfiguracja Microsoft Outlook i Microsoft Lync oraz 
wykorzystanie ich do komunikacji. Książka kontaktów; 

• Wykorzystanie podstawowych narzędzi i w wideokonferencji i 
rozmowie; 

• Wykorzystanie interfejsu webowego w komunikacji pracy 
grupowej; 

• Bezpieczeństwo komunikacji; 

• Wykorzystanie kalendarzy Microsoft Outlook do organizacji 
czasu i planowania spotkań oraz zakładanie planowej; 

• Narzędzia pracy grupowej SharePoint i współdzielenie 
dokumentów 

2 Wykorzystanie 
programu Microsoft 
Excel do zadań 
analitycznych 

• Przykłady dostępnych na rynku arkuszy kalkulacyjnych i 
podstawy ich wykorzystania; 

• Wprowadzanie i korekta danych. Edycja danych. Formatowanie 
arkusza, tabel i komórek; 

• Tworzenie prostych wykresów liniowych i kolumnowych; 

• Inne rodzaje wykresów. Formatowanie i korekta wykresów. 

• Pisanie prostych formuł matematycznych i logicznych. 

• Adresacja względna, bezwzględna, mieszana i wielowymiarowa. 

• Wykorzystanie obszarów nazwanych do adresacji bezwzględnej; 

• Funkcje matematyczne i statystyczne; 

• Funkcje daty i czasu; 

• Funkcje logiczne i warunkowe; 

• Funkcji tekstowe, informacyjne, wyszukiwania; 

• Funkcje finansowe; 

• Konsolidacja danych; 

• Pobieranie danych zewnętrznych; 

• Sortowanie i filtrowanie danych; 

• Tabela przestawna i wykres przestawny; 

• PowerPivot; 

• Nagrywanie i modyfikowanie nagranego makra; 
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lb. Tytuł modułu Zawartość merytoryczna 

• Tworzenie szablonów z wykorzystaniem przycisków i 
nagranych makr 

3 Podstawy relacyjnych 
baz danych i język 
SQL 

 

• Podstawy relacyjnego modelu danych; 

• Technologia MS SQL Server 2012; 

• MS SQL Server 2012 Management Studio – definiowanie bazy 
danych; 

• Definiowanie tabel; 

• Spójność i integralność danych – definiowanie ograniczeń; 

• Operacje modyfikacji danych; 

• Postawy zapytań – polecenie Select; 

• Agregacja danych- funkcje agregujące; 

• Zapytania złożone; 

• Funkcje przetwarzania w oknie; 

• Widoki i funkcje tabelaryczne 

4 Standardy wymiany 
danych 

 

• Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów; 

• Język opisu oparty na znacznikach – język XML; 

• Tworzenie opisu dokumentu w języku XML; 

• Definicja budowy dokumentu XML – XML Schema Definition; 

• Wykorzystanie XML w bazie danych SQL Server 2012 

5 Raportowanie dla 
potrzeb analizy 
danych 

• Wprowadzenie do technologii MS SQL Server 2012 Reporting 
Services; 

• Budowa raportu –  wprowadzenie do technologii Report 
Builder v 3.0; 

• Źródła  i zbiory danych; 

• Tworzenie elementów raportów (tabele i tabele przestawne); 

• Budowa raportów interaktywnych; 

• Prezentacje wyników analizy 

Tabela 2: Zawartość merytoryczna poszczególnych  modułów. 

Docelowo Moduł doszkalający, miał pomóc pracownikom 50+ w efektywniejszym wykorzystaniu ich 
wiedzy i doświadczenia. Miał dostarczyć wiedzy o funkcjonalności dostępnych programów 
komputerowych z zakresu analizy i obrazowania danych.  

W założeniu, dzięki wykorzystaniu Modułu pracownicy mieli nabyć nowe kompetencje, które mogą 
przyczynić się do wydłużenia ich aktywności na rynku pracy, natomiast pracodawcy będą mogli 
zatrzymać na stanowiskach analitycznych dotychczasowych pracowników, unikając tym samym 
kosztów związanych z rekrutacją i przeszkoleniem nowych pracowników.  
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Wstępna wersja Modułu Doszkalającego w wersji wizualnej (płyta DVD) wyglądała następująco” 

 
Rysunek 3: Okładka płyty zawierającej wstępną wersję produktu.  
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 METODOLOGIA BADANIA 
Ewaluacja wewnętrzna Projektu Efektywni 50+ została założona jako badanie on-going. Oznacza to, że 
dane były zbierane równocześnie z trwaniem Projektu, w sposób ciągły. Założono, że prowadzone 
działania badawcze przyniosą odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jak przebiega testowanie produktu finalnego? 

2. Czy i w jakim stopniu działania związane z testowaniem wstępnego produktu finalnego zostały 
zrealizowane?  

3. Czy i na jakie trudności napotkano? Jakie są ewentualne bariery i problemy uniemożliwiające 
prawidłową realizację testowania? 

4. Jakie są opinie prowadzących zajęcia, odbiorców oraz użytkowników testowania na temat 
testowanego produktu? 

5. Które z rozwiązań zaproponowanych w Module Doszkalającym Efektywni 50+ są najbardziej 
skuteczne - czyli pozwalają na osiągnięcie zamierzonych rezultatów w grupie odbiorców 
(testujących wstępną wersję produktu finalnego)? 

6. Czy oferowany zakres merytoryczny szkoleń, a także rozwiązania technologiczne są trafne w 
opinii odbiorców i użytkowników testowania?  

7. Czy dzięki udziałowi w testowaniu odbiorcy zwiększyli swoją wiedzę z zakresu merytorycznego 
szkolenia? 

By odpowiedzieć na zadane wyżej pytania zastosowano różnorodne metody zbierania danych. 
Badaczom zależało, by uwzględnić zarówno jakościowe jak i ilościowe metody, ponieważ uzupełniają 
się one i dzięki temu można uzyskać pełny obraz. W poniższej tabeli przedstawiono zastosowane 
metody wraz z podaniem próby oraz opisem. 

L.P. METODA  PRÓBA OPIS 

1. Ankiety internetowe 
CAWI dla testujących 
narzędzie.  

Zebrano 231 ankiet Przeprowadzono pięć ankiet. Po każdym z 
realizowanych modułów pytano uczestników o 
różne aspekty związane zarówno z tematem jak i 
kwestiami organizacyjno-technicznymi. 

Uczestnicy otrzymywali w mailu link, pod 
którym umieszczona była ankieta. Wyniki były 
zapisywane na serwerze. 

2. Wywiady grupowe z 
wybranymi osobami 
testującymi narzędzie.  

Zrealizowano 3 
wywiady grupowe. W 
sumie brało w nich 
udział 17 osób 

Zrealizowano wywiady grupowe z 
przedstawicielami wszystkich grup. 

3 Testy kompetencji pre- i 
post-test  

 

W pre-teście wzięło 
udział 71 osób, w 
post-teście 65. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie 
anonimowej, ale kodowanej ankiety papierowej. 
Każda osoba przypisywała sobie kod, który był 
zamykany w kopercie. Przy realizacji post testu 
osoby, które nie pamiętały kodu sprawdzały go i 
wpisywały na test.   

Pre-test był wykonany tuż przed pierwszymi 
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L.P. METODA  PRÓBA OPIS 

zajęciami, post-test po zakończeniu ostatnich 
zajęć stacjonarnych. 

4 Testy kompetencji pre i 
post test – grupa 
kontrolna.  

Zrealizowano 20 pre- 
i post testów w grupie 
kontrolnej 

Osoby z grupy kontrolnej nie uczestniczyły w 
szkoleniu. Spełniły jednak kryteria przyjęcia do 
Projektu – to znaczy pracowali w małych i 
średnich przedsiębiorstwach oraz w grupach 
zawodowych, w których pracowali uczestnicy 
(biegli rewidenci, księgowi oraz pracownicy biur 
obsługi klienta). Testy w tej grupie były 
przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 
oraz czerwca i lipca 2014 r. 

5 Ankieta CAWI dla 
użytkowników 
testujących wstępną 
wersję produktu 
finalnego.  

 

20 Użytkownicy, po zakończeniu szkolenia 
(testowania), wypełnili ankietę, w której ocenili 
produkt finalny w odniesieniu do potrzeb 
instytucji szkoleniowych oraz przyszłych 
potencjalnych odbiorców z trzech grup 
zawodowych 50+. 

Tabela 3: Zakres ewaluacji testowania 

Wsparciem ewaluacji był prowadzony rozbudowany monitoring. Jednym z celów monitoringu było 
ścisłe śledzenie, czy innowacja jest testowana w sposób prawidłowy i czy mniejsza liczba uczestników 
nie wpływa na testowanie. Przyjęto zakres monitoringu, który przedstawiono niżej. Za realizacje 
poszczególnych działań był odpowiedzialny Lider lub Partner Projektu.  

Zakres monitorowania 
testowania 

Opis 

1. Monitorowanie zadań, 
postępu prac i czasu 

Weryfikowano zgodność procesu testowania z harmonogramem  rzeczowo – 
finansowym. 

2. Monitorowanie poziomu 
osiągania wskaźników celów 
i efektów  

Monitorowano poziom osiągania wskaźników celów, produktów i rezultatów. 

3. Monitorowanie Odbiorców  
i Użytkowników 

Ewidencja danych, w tym w Systemie PEFS, systematyczne gromadzenie 
danych i opinii uczestników szkoleń, przypominanie i weryfikowanie 
obecności na zajęciach i innych aktywności.   

4. Monitorowanie pracy 
członków zespołów 
testujących 

Identyfikowano i analizowano stopień pojawiających się trudności i 
problemów we wdrażaniu. Służyły temu także bieżące spotkania Komitetu 
Monitorującego.  

Tabela 4: Zakres monitoringu fazy testowania 

W związku z powyższym zakresem zaplanowano i prowadzono sposób stały (od stycznia do lipca, gdy 
trwały zajęcia) wymienione niżej działania w ramach monitoringu: 
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Lp. Narzędzia monitorowania procesu testowania Częstotliwość pomiaru 

1 Ewidencja formularzy zgłoszeniowych. 1 x, przed rozpoczęciem 
testowania 

2 Wykaz deklaracji udziału w Projekcie oraz oświadczeń o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

1 x, przed rozpoczęciem 
testowania 

3 Rejestr podpisanych umów z Odbiorcami. 1 x, przed rozpoczęciem 
testowania 

4 Rejestr aktywności na platformie e-learningowej: 

Liczba osób pobierających materiały osobno (podręcznik, filmik 
instruktażowy), mierzona miesięcznie lub po zakończeniu danego 
modułu. 

Rejestr wykorzystania wirtualnych maszyn z serwera Projektu. 

Liczba osób wykonujących test sprawdzający, zadania domowe. 

Lista użytkowników wideokonferencji. 

1 x w miesiącu 

5 Lista obecności na szkoleniu instruktażowym Użytkowników 
biorących udział w testowaniu wstępnej wersji produktu finalnego. 

1x po zakończeniu testowania 
przez Użytkowników 

6 Listy obecności Odbiorców na szkoleniach stacjonarnych. Po każdym zjeździe. 

7 Arkusze oceny – karta rekomendacji wypełniana przez prowadzących 
zajęcia raz w miesiącu na spotkaniach grupy Sterującej. Monitoring 
postępów grupy. 

1x miesiącu każdy prowadzący 

8 Zebranie pisemnych oświadczeń od Odbiorców o zamiarze 
korzystania z Produktu Finalnego. 

1x po zakończeniu testowania 

9 Wykaz wydanych certyfikatów ukończenia.  1 x po zakończeniu testowania 
(na ostatnim zjeździe).  

Tabela 5: Narzędzia monitoringu testowania. 
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 WYNIKI 
Wyniki zostały przedstawione w taki sposób, by rzetelnie i całościowo odpowiedzieć na pytania 
postawione w ewaluacji wewnętrznej zaprezentowane w poprzednim rozdziale.  

A. Testowanie produktu finalnego 

Testowanie wstępnej wersji Modułu Doszkalającego Efektywni 50+ trwało od 7 stycznia do 8 lipca 
2014r., zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz strategii wdrażania Projektu. 
Uczestnikami testowania mogły być osoby w wieku 50+, zatrudnione w MMŚP w województwie 
mazowieckim, pracujące na stanowiskach związanych z analizą danych, raportowaniem, 
sprawozdawczością oraz organizacją przechowywania dokumentów, posiadające komputer z dostępem 
do Internetu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakładano zrekrutowanie 80 osób w tym min. 
60% kobiet. 

Rekrutacja miała charakter ciągły, zgłoszenia przyjmowano na bieżąco do wyczerpania wolnych miejsc. 
Rozpoczęła się w listopadzie 2013 r i odpowiadał za nią Lider Projektu. Osoby zainteresowane 
udziałem w szkoleniach składały wypełniony formularz zgłoszeniowy, który był dostępny w biurze 
Projektu oraz na stronie www. Do testowania zgłosiło się 91 osób, jednakże ostatecznie zajęcia 
rozpoczęło 71 osób w tym 47 kobiet i 24 mężczyzn. Byli to przedstawiciele następujących 
zawodów: biegli rewidenci, księgowi oraz pracownicy obsługi klienta. Każda z osób zakwalifikowanych 
do procesu testowania została przydzielona do jednej z 7 grup szkoleniowych, zgodnie ze swoimi 
preferencjami dotyczącymi terminów zajęć. Harmonogramy szkoleń starano się dopasować do osób 
pracujących: zajęcia odbywały się po godzinie 17.00 lub w weekendy. Szczegółowe plany zajęć dla 
poszczególnych grup dostępne były na stronie internetowej Projektu, w biurze Projektu oraz na 
platformie e-learningowej.  

Do nadzorowania procesu testowania zatrudniono metodyka ds. szkoleń. Na to stanowisko powołano 
kierownika Instytucji szkoleniowej będącego jednocześnie wieloletnim wykładowcą akademickim oraz 
certyfikowanym kierownikiem Projektu. 

Do Projektu zrekrutowano następujących uczestników: 

» 47 kobiet, 24 mężczyzn. 

» 12 biegłych rewidentów, 5 księgowych, 54 pracowników biur obsługi klienta. 

» 27 kobiet zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, 11 zatrudnionych w małych 
przedsiębiorstwach, 9 zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach. 

» 13 mężczyzn zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, 6 zatrudnionych w małych 
przedsiębiorstwach, 5 zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach. 

» 9 kobiet oraz 3 mężczyzn pochodziło z terenów wiejskich. 

» 5 kobiet posiadało wykształcenie ponadgimnazjalne, 3 posiadały wykształcenie 
pomaturalne, 39 posiadało wykształcenie wyższe. 

» 1 mężczyzna posiadał wykształcenie podstawowe, 4 posiadało wykształcenie 
ponadgimnazjalne, 4 posiadało wykształcenie pomaturalne, 15 mężczyzn posiadało 
wykształcenie wyższe. 
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* Przebieg testowania 

Uczestnicy 

Zajęcia prowadziło dwóch wykładowców-trenerów. Są to osoby pracujące na co dzień na uczelniach 
wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Prowadzący szkolenia brali udział w tworzeniu wstępnej wersji 
Modułu Doszkalającego. Przed rozpoczęciem testowania prowadzący otrzymali przygotowany przez 
Partnera Projektu mini poradnik „Jak uczyć osoby 50+”, w którym zawrócono uwagę na najistotniejsze 
kwestie dotyczące nauczania osób po 50 roku życia m.in: ich potrzeby zdrowotne, poznawcze, 
społeczne oraz psychologiczne.  

Przed rozpoczęciem szkoleń Lider przesłał uczestnikom pakiet informacji drogą mailową: datę i 
godzinę rozpoczęcia szkolenia, miejsce szkolenia wraz z numerem sali, numer grupy szkoleniowej oraz 
kontakt do organizatora szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od 
uczestnika, organizator kontaktował się z telefonicznie.  

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć dla każdego uczestnika przygotowano loginy i hasła dostępu do 
platformy e-learningowej, zdalnego pulpitu oraz korzystania z wideokonferencji. Poza nimi, na 
pierwszych zajęciach uczestnicy otrzymali również wydrukowane harmonogramy szkoleń, pendrive 
oraz począwszy od zajęć dla grupy trzeciej, szczegółowe opisy poszczególnych lekcji3. Podczas  
pierwszego zjazdu uczestnicy wypełniali niezbędną dokumentację: oświadczenie uczestnika Projektu o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklarację uczestnictwa w Projekcie, umowę 
szkoleniową oraz pre-test umiejętności. Osoby nieposiadające słuchawek lub kamerek umożliwiających 
udział w zajęciach zdalnych mogły je bezpłatnie wypożyczyć na czas trwania szkoleń.  

Dla wszystkich grup pierwsze trzy lub cztery lekcje miały charakter zjazdów stacjonarnych w siedzibie 
WWSI. Liczba początkowych zjazdów stacjonarnych uzależniona była od umiejętności uczestników. 
Podczas zjazdów stacjonarnych każdy z uczestników miał zapewnione indywidualne stanowisko 
komputerowe, jednakże większość osób korzystała z własnego komputera przenośnego. Dla osób 
korzystających z komputerów stacjonarnych przygotowano instrukcję konfiguracji komputera tak, aby 
uczestnik miał możliwość samodzielnej konfiguracji komputera stacjonarnego w domu. Okazało się 
jednak, że niektórzy uczestnicy mieli brak podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera i 
nie byli oni w stanie skorzystać z tej instrukcji.  

W związku z trudnościami, które się pojawiały i które będą szczegółowo omawiane w dalszej części 
raportu, WWSI zatrudniło informatyka do pomocy w konfiguracji sprzętu uczestników. Informatyk 
umawiał się przed każdymi zajęciami z kolejnymi osobami, by usprawnić działanie ich komputerów. 
Dodatkowo, umawiał się na indywidualne spotkania w domach uczestników.  

Po ukończeniu zajęć stacjonarnych uczestnicy rozpoczynali zajęcia w trybie wideokonferencyjnym, 
zgodnie z kalendarzem spotkań dla każdej z grup. Większość spotkań była nagrywana i umieszczana na 
platformie e-learningowej, by uczestnicy mogli je odtwarzać w dowolnym czasie.  

W związku z długim czasem szkolenia (w sumie pół roku), zmiennymi godzinami pracy wykładowców 
oraz niektórych uczestników pojawiła się potrzeba elastycznego planu zajęć. Dzięki temu uczestnik 
każdej grupy miał możliwość brania udziału w zajęciach innej grupy, co poprawiło frekwencję na 
zajęciach. Dla kilku uczestników stworzono indywidualne harmonogramy zajęć. Kwestia kalendarza 
zajęć będzie szczegółowo omawiana w dalszej części raportu. 

W wyniku dużego zainteresowania uczestników tematyką baz danych utworzono „Klub miłośników 
SELECT’a”.  W tej formie zajęć mogli brać udział wszyscy zainteresowani, była ona realizowana według 
oddzielnego harmonogramu oraz sfinansowana ze środków własnych Projektodawcy. Dla każdej z grup 

                                                             
3 Po rozpoczęciu zajęć dwóch pierwszych grup Projektodawca zdecydował o wprowadzeniu dodatkowej formy wsparcia w postaci 
szczegółowych opisów lekcji. Opis lekcji zawierał: cel zajęć, umiejętności i informacje omawiane w trakcie zajęć oraz link to 
platformy e-learningowej, gdzie znajdowały się materiały szkoleniowe z danej lekcji. Więcej informacji w rozdziale dotyczącym 
materiałów. 
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szkoleniowych ostatnie zajęcia przeprowadzono w formie stacjonarnej. Na zajęciach wręczono 
certyfikaty ukończenia szkolenia oraz przeprowadzono post-test wiedzy. 

Podsumowując, w wyniku testowania przeprowadzono 100 godzin dla każdej grupy zajęć 
podstawowych (przewidzianych w programie). Dla osób mających trudności w opanowaniu danej 
partii materiału Projektodawca zorganizował zajęcia dodatkowe w formie zdalnej i stacjonarnej, 
których koszt pokryto z własnych środków. W sumie odbyło się sześć spotkań dodatkowych dla 
uczestników ze wszystkich grup. Każde z nich trwało około dwóch godzin. 

Podczas procesu testowania z udziału w szkoleniach zrezygnowało w sumie sześć osób (3 kobiety oraz 3 
mężczyzn). Jako przyczynę rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu podawano: 

» zbyt niskie umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputera 

» zmienny, zmianowy system pracy uniemożliwiający pogodzenie pracy zawodowej z 
nauką. 

Szkolenia ukończyło 65 osób w tym 44 kobiety oraz 21 mężczyzn. Łączny czas testowania przez 
odbiorców we wszystkich grupach wynosi 719 godzin4. 

 

Użytkownicy 

Rekrutacja użytkowników testowania miała charakter celowy i zamknięty oraz dotyczyła pracowników 
i współpracowników WWSI, czyli 20 trenerów/wykładowców, którzy reprezentowali uczelnie wyższe i 
instytucje szkoleniowe zajmujące się realizacją szkoleń ICT. Wybór przedstawicieli użytkowników do 
testowania spośród pracowników i współpracowników WWSI podyktowany był ich doświadczeniem w 
obszarze merytorycznym Projektu oraz możliwością wykorzystania ich potencjału wiedzy 
i umiejętności przy opracowaniu ostatecznego kształtu Produktu Finalnego. W lutym 2014 r 
zorganizowano dla użytkowników 20 godzinne spotkanie informacyjne, podczas którego 
zaprezentowano wstępną wersję produktu finalnego, omówiono sposób wdrożenia Modułu oraz 
przekazano moduł do testowania.  

Materiały otrzymane przez użytkowników: 

» E-book (DVD) zawierający materiały teoretyczne, ćwiczenia, filmy instruktażowe, testy wiedzy.  

» Podręcznik Metodyczny z instruktażem dla trenerów/wykładowców. 

» Raport badawczy. 

Publikacje wspomagające5:  

» „Diagnoza dobrych praktyk – metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+”.  

» „Analiza problemu badawczego na podstawie zastanych badań i opracowań mających wpływ 
na zachowanie aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.  

» „Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych”.  

» „Możliwości kształcenia e-learningowego w wybranych obszarach”. 

» „Diagnoza i analiza barier utrudniających, bądź hamujących dokształcanie się osób w wieku 
50+ w oparciu o zgromadzone materiały badawcze”. 

Opinie użytkowników na temat testowanego produktu znajdują się w rozdziale dotyczącym weryfikacji 
innowacji. 

                                                             
4 Początkowo osoby testujące Moduł rozpoczęły zajęcia w 8 grupach, jednakże ze względu na efektywność kosztową 
Projektodawca postanowił połączyć grupę 7 z grupą 8. Grupa ósma samodzielnie zrealizowała 19 godzin. 
5 Wymienione publikacje dostępne są na stronie Projektu (www.efektywni50\plus.wwsi.edu.pl). 
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Wniosek. Podczas procesu rekrutacji część osób zrezygnowała w związku z barierą przed zdalną 

(wideokonferencyjną) formą szkolenia. Wskazane jest szczegółowe informowanie o tej 

formie zajęć oraz wsparcie techniczne podczas całego procesu szkolenia.  

B. Weryfikacja założeń innowacji 

Zaproponowana innowacja opierała się na następujących elementach: 

1. Zakres wsparcia – pięć modułów, 

2. Forma wsparcia, 

3. Łączenie zajęć stacjonarnych i wideokonferencji, 

4. Materiały i narzędziach edukacyjne.  

Poniżej, w poszczególnych podrozdziałach, omówiono wyniki badania dotyczące każdego z 
wymienionych wyżej aspektów innowacji.  

* Zakres wsparcia - moduły 

W poniższym rozdziale omówiony został merytoryczny zakres wsparcia. Przedstawiana tematyka 
podzielona została na moduły, które były realizowane we wszystkich grupach, zatem: 

1. Wykorzystanie internetowych technologii komunikacyjnych, 

2. Wykorzystanie programu Microsoft Excel do zadań analitycznych,  

3. Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL, 

4. Standardy wymiany danych, 

5. Raportowanie dla potrzeb analizy danych. 

 

1. INTERNETOWE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE 

Uczestnicy przeważnie oczekiwali, że po tym module będą bardziej zorientowani w technologiach 
komunikacyjnych. Jeden z uczestników tak opisał to w ankiecie CAWI: 

(Oczekiwałem – red.) rozszerzenia wiedzy i poznania internetowych technologii 
komunikacyjnych:   

• dostępnych narzędzi do komunikacji między osobami współpracującymi poza jednym 
miejscem zamieszkania,  

• zasad działania tych narzędzi,  

• możliwości dostępnych narzędzi, 

• możliwości wykorzystania w pracy. 

Aby dowiedzieć się, czego uczestnicy szkolenia nauczyli się w pierwszym module, odwołamy się do 
średnich wyników pre i post – testu. Zestawiono je ze średnimi uzyskanymi w post-teście w grupie 
kontrolnej6.  

                                                             

6 Informacje dotyczące grupy kontrolnej znajdują się w załącznikach.  



 

  

  Raport z ewaluacji wewnętrznej Projektu Efektywni 50+ 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

St
ro

na
18

 

 
Wykres 1: Dane pochodzą z ankiet PRETEST / POSTTEST. Średnie wyniki pytań dotyczących 1 modułu szkolenia w grupie 

uczestników (pre-test i post-test) oraz grupie kontrolnej (post-test). Odpowiedzi można było udzielić na skali od 1 
(najniższa odpowiedź) do 5 (najwyższa odpowiedź). 

Część zagadnień była dobrze znana wszystkim respondentom (poczta elektroniczna i bezpieczeństwo 
komunikacji), inne były dla większości zagadką (użycie Lync i SharePoint). Generalnie w wyniku 
szkolenia jego uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę – różnice między średnimi w pierwszym i drugim 
teście są istotne statystycznie.  

Pre- i post-test opierają się na subiektywnej ocenie respondentów. Według nich ich umiejętności 
wzrosły o średnio 2 punkty na skali pięciostopniowej. 

 

Wniosek. Poprzez udział w szkoleniu 98% uczestników zwiększyła swoją wiedzę z zakresu technologii 

komunikacyjnych.  

W ankiecie CAWI po pierwszym module, 53% uczestników – czyli 26 osób na 49 - oceniła, że 
opanowała materiał przedstawiany w tym module. Większość uczestników szkolenia oceniła także, że 
materiał przedstawiony w pierwszym module był adekwatny do ich potrzeb, a także użyteczny. 
Szczegóły przedstawia poniższy wykres. 
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Pan/i obsługiwać Microsoft

Outlook?

W jakim stopniu potrafi
Pan/i używać programu Lync

do prowadzenia
wideokonferencji?

W jakim stopniu zna Pan/i
zasady bezpieczeństwa w

komunikacji?

W jakim stopniu potrafi
Pan/i korzystać z biblioteki,

kalendarza, dyskusji
SharePoint?

Średnie wyniki: wykorzystanie internetowych technologii 
komunikacyjnych 

Pre-test Post-test Grupa kontrolna
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Wykres 2: Dane pochodzą z ankiety CAWI KOMUNIKACJA. W pytaniach można było wskazać po 1 odpowiedzi. Liczba osób, 

które odpowiedziały na każde pytanie to 49. 

Na powyższym wykresie widać, że największy procentowo udział mają odpowiedzi pozytywne mówiące 
po pierwsze, że uczestnicy opanowali materiał, a po drugie, że informacje przekazywane w ramach 
modułu ocenione zostały jako adekwatne i użyteczne. Po skrzyżowaniu odpowiedzi uczestników 
możemy także powiedzieć, że ci, którzy nie opanowali materiału, zaznaczali też, że nie był on 
adekwatny do ich potrzeb. Wśród osób, które częściej zaznaczały, że nie opanowały materiału, były 
przede wszystkim osoby z dwóch najstarszych grup wiekowych (45,5% osób w wieku 60-64 lata i 100% 
osób wieku 75-80 lat wskazało, że nie opanowało materiału). Z drugiej strony, osoby, które częściej niż 
inne zaznaczały, że opanowały materiał należały do grupy respondentów w wieku 50-54 lata (81% osób 
w tym wieku, odpowiedziało tak). 70% respondentów z grupy biegłych rewidentów zaznaczyła, że nie 
opanowała tego materiału, zaś spośród księgowych 76,9%, wskazało odpowiedź pozytywną. 

W ankiecie spytaliśmy też, które narzędzia komunikacyjne omawiane w module uczestnicy mogą 
zastosować w swojej pracy. 30 osób na 49 wskazało kalendarze dostępne online. Kolejne siedem 
odpowiedzi było wskazywane przez 23 – 20 osób, a zatem ich wyniki są bardzo do siebie zbliżone. 
Żadne z nich nie uzyskało więcej niż 50% wskazań. Szczegóły udzielonych odpowiedzi prezentuje 
poniższy wykres: 

24%
22%

53%

24%
27%

49%

16%

22%

61%

nie ani tak, ani nie tak

Czy opanował Pan/Pani materiał z tego modułu? Czy 
informacje były adekwatne do Pana/Pani potrzeb i czy były 

użyteczne?

opanowanie materiału adekwatność użyteczność
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Wykres 3: Dane pochodzą z ankiety CAWI KOMUNIKACJA. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Liczba osób, które 

odpowiedziały na to pytanie to 49. 

Tylko 8% respondentów (czyli 4 osoby) wskazało, że nie może wykorzystać w swojej pracy żadnego z 
narzędzi z pierwszego modułu.  

Na poprzednim wykresie widać, że 61% uczestników szkolenia zadeklarowało, że informacje 
przedstawione w pierwszym module są dla nich użyteczne. Jeśli jednak zestawimy te dane z pytaniem 
o możliwość zastosowania konkretnych narzędzi, okazuje się, że użyteczność jest dużo wyższa – wynosi 
92%. Różnica wynika z konstrukcji pytania: trudniej uczestnikom odnieść się do abstrakcyjnie pojętej 
użyteczności czy adekwatności, zaś łatwiej stwierdzić, czy znajdują zastosowanie dla konkretnej 
technologii.    

Wniosek. 92% osób zadeklarowało, że moduł pierwszy był użyteczny.  

Wydaje się, że moduł dotyczący komunikacji był potrzebny większości, a nawet można go rozszerzyć. 
W wywiadzie grupowym respondenci na temat tego modułu mówili w następujący sposób:  Jeden z 
najważniejszych (modułów – red.), tylko że po nim się tak przemknęliśmy. (…) To były tematy, które 
wszyscy potrzebowali, uczestniczyliśmy w tym i byliśmy w tym momencie wszyscy prawie równi. 

61,2%

46,9%

46,9%

44,9%

44,9%

42,9%

40,8%

40,8%

32,7%

30,6%

24,5%

24,5%

8,2%

kalendarze dostępne online

używanie komunikacji tekstowej

używanie tablicy podczas wideokonferencji

korzystanie z wideokonferencji

sprawdzanie poczty przy użyciu przeglądarki
internetowej (Office 365)

rozróżnianie internetowego połączenia
szyfrowanego i jawnego

korzystanie z Dysku Google i aplikacji Google

korzystanie z podpisu kwalifikowanego

korzystanie ze SkyDrive

udostępnianie okna programu podczas
wideokonferencji

tworzenie własnego profilu w Office 365

SharePoint

żadne z powyższych

Które z poniższych narzędzi może Pan/Pani zastosować w swojej 
pracy?
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Na podstawie wypowiedzi z wywiadów, rozmów z prowadzącymi a także ankiet można wskazać 
następujące kwestie dotyczące modułu pierwszego:  

1. Po pierwsze, nauka uczestniczenia w wideokonferencji – strona techniczna - była nowym 
doświadczeniem dla większości szkolonych osób. Wydaje się zatem, że zajęcia te powinny 
odbywać się oddzielnie od modułu. Najpierw powinno być bardziej techniczne przygotowanie 
do uczestniczenia w wideokonferencjach, niezależne od programu związanego z komunikacją. 
Później dopiero rozpoczęcie merytorycznej realizacji modułu.   

2. Po drugie, warto też się zastanowić, czy nie realizować tego modułu w całości w formie 
stacjonarnej. Jeden z respondentów CAWI wpisał taką uwagę: 

Pierwszych kilka zajęć wideokonferencji powinno odbywać się stacjonarnie, uniknęło 
by się dzięki temu problemów przy pierwszych łącznościach, gdzie student zostawał 
sam z problemami wywołującymi stresujące sytuacje. Poziom uczestników jest 
bardzo różny i duża część grupy musi czekać, aż słabsi uczestnicy zrozumieją dla 
pozostałych proste tematy. 

W czasie wywiadu pojawił się pomysł realizowania wideokonferencji „przez ścianę”, gdzie 
uczestnicy znajdują się w jednym pomieszczeniu, a prowadzący z asystentem w drugim. Dzięki 
temu można od razu rozwiązać część problemów i zmniejszyć stres uczestników. 

3. Kolejną kwestią jest zakres materiału pierwszego modułu. Z jednej strony prowadzący (a także 
metodyk obserwujący zajęcia) zwracali uwagę, że materiał jest zbyt obszerny, często za trudny. 
W ankietach trenerzy podkreślali, że ze względu na przesunięcia omawianych treści zakres 
programowy modułu musi w ostatecznej wersji produktu zostać zmieniony, być może 
podzielony na dwa poziomy zaawansowania. Z drugiej strony, niektórzy uczestnicy zwracali 
uwagę, że zakres merytoryczny tego modułu można by rozszerzyć. Sugerowali jego 
rozszerzenie o następujące tematy: 

a. Szyfrowanie generowanych wiadomości; 

b. Użytkowanie VPN; 

c. Korzystanie z innych dostępnych na rynku bezpłatnych aplikacji - np. Skype, Dropbox, 
innych komunikatorów; 

d. Lepsze poznanie programów pocztowych np. przekierowania poczty na inne adresy; 

e. Inne rozwiązania dla wideokonferencji oraz równoległej prezentacji danych 
(prezentacje PowerPoint, arkusze Excel itd.). 

Elementem modułu pierwszego było logowanie do Office 365, zakładanie i uzupełnianie profilu w tej 
aplikacji oraz korzystanie z Outlooka. Podczas wywiadów grupowych zwrócono uwagę na to, że nie 
zostało to wykorzystane podczas szkolenia. Sugerowano, że np.: komunikacja sekretariatu (biura 
Projektu) z uczestnikami mogłaby odbywać się za pośrednictwem kont zakładanych w ramach zajęć. 
Sugestie takie płynęły od osób, które były zaawansowane w obsłudze programów informatycznych, 
więc ich opinie nie są reprezentatywne. Co więcej, doświadczenie kontaktów między sekretariatem a 
uczestnikami pokazuje, że część uczestników nie miała nawyku sprawdzania poczty elektronicznej, z 
której korzystała wcześniej. W takich wypadkach konieczny był kontakt telefoniczny.  

Wniosek. Choć istnieją pewne zastrzeżenia, wydaje się, że zasadne jest przeniesienie kontaktów na 

pocztę zakładaną w ramach zajęć. Jest to zgodne z zasadą wykorzystywania w praktyce 

nabywanych umiejętności.  

Osoby, które zgłosiły się do Projektu Efektywni 50+ miały bardzo różne umiejętności informatyczne 
mimo, iż uczestnicy byli informowani przez biuro Projektu o wymaganym poziomie obsługa komputera 
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w stopniu wyższym niż podstawowy. Wynikły z tego różne trudności, o których napisano dalej, jednak 
dla pierwszego modułu konsekwencje tych różnic były znaczące. Pierwsze zajęcia, które były 
przeznaczone tylko w części na pokazanie sposobu udziału w wideokonferencji, w efekcie problemów 
technicznych, poświęcono praktycznie w całości temu zagadnieniu.  

Trudności, które miały miejsce podczas pierwszego modułu oznaczają, że należy w przyszłości 
zastanowić się nad innymi rozwiązaniami. Pierwszą możliwością jest rezygnacja z założenia, że każdy 
uczestnik pracuje na swoim komputerze i zapewnienie wszystkim jednakowego sprzętu i 
oprogramowania. Inną możliwością jest rozpoczęcie zajęć od oddzielnego modułu technicznego, 
podczas którego komputery uczestników zostaną skonfigurowane, a uczestnicy będą mieli możliwość 
przećwiczenia podłączania się do wideokonferencji.  

Wniosek. Pierwszy moduł nie powinien zawierać zarówno kwestii technicznych (sprawdzenie i 

uaktualnienie sprzętu) jak i merytorycznych. Kwestie techniczne powinny być wyłączone,  

jako oddzielny moduł techniczno-organizacyjny.  

2. EXCEL 

Z diagnozy potrzeb przeprowadzonej na początku Projektu, wynikało, że potencjalni uczestnicy 
szkolenia mieli najwięcej oczekiwań względem wykorzystania programu Excel. Na szkolenie z tego 
oprogramowania poświęcono też w ramach szkolenia najwięcej czasu. Na wykresie poniżej zestawiono 
średnie odpowiedzi z pre-testu i post-testu w grupie uczestników i post-testu w grupie kontrolnej. 

 
Wykres 4: Dane pochodzą z ankiet PRETEST / POSTTEST. Średnie wyniki pytań dotyczących 1 modułu szkolenia w grupie 

uczestników (pre-test i post-test) oraz grupie kontrolnej (post-test). Odpowiedzi można było udzielić na skali od 1 
(najniższa odpowiedź) do 5 (najwyższa odpowiedź). 

Dzięki powyższemu porównaniu widać, że znów, w pierwszym teście uczestnicy szkolenia wskazywali 
odpowiedzi nieco niższe niż grupa kontrolna, jednak w post-teście, średnia jest zdecydowanie wyższa. 
Średnio dla pytań z tego modułu, nastąpiła zmiana o 1,97 punktu na pięciostopniowej skali. 
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2,80
3,05

2,84 2,74

W jakim stopniu potrafi Pan/i
wykorzystywać arkusze

kalkulacyjne ( np.: Microsoft
Excel)?

W jakim stopniu potrafi Pan/i
stworzyć wykres kolumnowy w

Microsoft Excel?

W jakim stopniu potrafi Pan/i
używać takich funkcji jak:

SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI,
ŚREDNIA.JEŻELI.?

W jakim stopniu potrafi Pan/i
utworzyć tabelę przestawną?

Wykorzystanie programu Microsoft Excel do zadań analitycznych

Pre-test Post-test Grupa kontrolna
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Żeby sprawdzić, czy średnie rzeczywiście są różne w istotny statystycznie sposób, wykonaliśmy test t-
Studenta7. Przy porównaniu wyników w obrębie grupy uczestników, średnie okazały się istotne dla 
wszystkich czterech pytań. Podobnie było w porównaniu z grupą kontrolną. 

Wniosek. Na podstawie odpowiedzi w pre- i post-testach można powiedzieć, że 98% uczestników 

szkolenia zwiększyło swoją wiedzę z zakresu drugiego modułu.  

W pytaniu z ankiety CAWI po drugim module szkolenia nie ma zbyt dużego zróżnicowania odpowiedzi. 
49%  (29 osób na 59) deklarowało, że opanowało materiał z drugiego modułu, następnie 61% (czyli 36 
na 59), że informacje z modułu odpowiadały na ich potrzeby, a 69% (40 na 59) - że były one użyteczne. 
Szczegóły przedstawia poniższy wykres: 

 
Wykres 5: Dane pochodzą z ankiety CAWI EXCEL. W pytaniach można było wskazać po 1 odpowiedzi. Liczba osób, które 

odpowiedziały na każde pytanie to 59. 

W przypadku modułu z zagadnień Excela nie występuje zróżnicowanie odpowiedzi ze względu na wiek 
lub grupę zawodową uczestników – niezależnie od grupy wiekowej lub zawodowej, odpowiedzi były 
pozytywne.  

Co z tego modułu uczestnicy mogą zastosować w swojej pracy? Rozkład odpowiedzi pokazany został 
poniżej: 

                                                             
7 Opis metody T-Studenta znajduje się w załącznikach do raportu 

12%

39%

49%

12%

27%

61%

19%

12%

69%

nie ani tak, ani nie tak

Czy opanował Pan/Pani materiał z tego modułu? Czy informacje były 
adekwatne do Pana/Pani potrzeb i czy były użyteczne?

opanowanie materiału adekwatność użyteczność
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Wykres 6: Dane pochodzą z ankiety CAWI EXCEL. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Liczba osób, które odpowiedziały na 

to pytanie to 59. 

Praktycznie wszystkie wymienione w pytaniu narzędzia i umiejętności znajdują zastosowanie w pracy 
uczestników. Są tu zarówno podstawowe elementy Excela, jak: wprowadzanie danych, sortowanie i 
filtrowanie, formatowanie komórek, tworzenie wykresów, jak i bardziej zaawansowane umiejętności 
takie jak: tabele przestawne lub używanie w Excel innych baz danych. Tylko jedna osoba stwierdziła, że 
nie może użyć w pracy żadnego z wymienionych narzędzi.    

Wniosek. 98% uczestników szkolenia deklarowało, że może zastosować wiedzę zdobytą na szkoleniu 

w pracy. 

W wywiadach grupowych część uczestników szkolenia, głównie tych, którzy posiadali już pewne 
umiejętności, a jednocześnie rozpoczęli zajęcia z ostatnimi grupami – była rozczarowana, że 
zagadnienia z Excela były zbyt mało pogłębione. Pojawiła się np. taka wypowiedź: 

To (Excel – red.) było największe rozczarowanie. Największe. 

A czego się pani spodziewała? 

Że się czegoś tam nauczę, a prawie niczego się tam nie nauczyłam. No może trochę… 
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74,6%
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59,3%

55,9%

49,2%

47,5%

45,8%

44,1%
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23,7%
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Wprowadzanie danych do komórek

Sortowanie i filtrowanie danych

Formatowanie komórek lub wykresów

Tworzenie różnych typów wykresów (proste/zaawansowane)

Tabele przestawne

Wypełnianie serią danych

Adresacja formuł

Stosowanie funkcji i funkcji warunkowych

Używanie w Excel innych baz danych

Makra

Raporty skonsolidowane

Zapisywanie i korzystanie z arkuszy na OneDrive

Korzystanie z innych arkuszy kalkulacyjnych niż Excel (Calc,
Google)

Power Pivot

Żadne z powyższych

Co z modułu o Excelu może Pan/Pani zastosować w swojej pracy?
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A pozostali państwo? 

No niestety muszę się zgodzić, bo ja myślałam o tym, że się nauczę czegoś z tego Excela, a się 
okazuje, że gdybym poświęciła czas na czytanie opisów funkcji to pewnie sama bym do tego 
doszła w przeciągu tego czasu. 

Niezależnie od grupy, uczestnicy skarżyli się na niewystarczającą liczbę ćwiczeń. Excel to program, z 
którego korzystają na co dzień w swojej pracy, mają więc realne problemy, na które chcieliby znaleźć 
rozwiązanie.  

Warto zwrócić uwagę, że szczególnie w przypadku tego modułu widać było duże zróżnicowanie wiedzy i 
umiejętności uczestników. Wielokrotnie, w opiniach uczestników i prowadzących, pojawiały się 
sugestie potrzeby zróżnicowania poziomów, by osoby o podstawowych umiejętnościach mogły czuć się 
swobodnie, jednocześnie nie ograniczając osób o bardziej zaawansowanej wiedzy w jej poszerzaniu 
podczas zajęć.  

Pojawiły się także głosy bardzo pozytywne, na przykład: 

W przypadku Excela ja sobie uświadomiłam, co ja właściwie robię w tym programie, na 
jakiej zasadzie ten program działa. No a w Excelu listy są bardziej eleganckie. Przekonałam 
się, że można szukać rozwiązań, które są prostsze. 

Także wielu uczestników przyznawało, że już w trakcie szkolenia stosowali w swojej pracy 
umiejętności, których nauczyli się podczas szkolenia: 

Zabiłem ćwieka mojemu informatykowi, bo prosiły go panie z księgowości o pomoc, żeby im  
stworzył formułę i nie mógł, a ja zrobiłem. Trzeba było zbudować taką formułę. Taką 
sprytną, bo to są cyfry i teksty, więc tutaj troszkę to takie... Potrzeba kombinacji.  Tak, 
inspiracja była wprost ze szkolenia. 

 

Wniosek. W ostatecznej wersji produktu należy w większym stopniu położyć nacisk na Excel, który w 

największym stopniu interesował uczestników. Należy także rozważyć stworzenie dwóch 

poziomów z Excela – średni i zaawansowany. 

3. PODSTAWY RELACYJNYCH BAZ DANYCH I JĘZYK SQL 

Wielu uczestników szkolenia przyznawało, że nie wiedzieli przed szkoleniem, czym jest SQL. Jeden z 
rozmówców podczas wywiadu grupowego przedstawił to następująco: 

Jeśli chodzi o bazy danych to było bardzo dużo informacji, natomiast my nie wykorzystamy 
nawet połowy tego, bo nie będziemy baz danych zakładać.  (…) Moim zdaniem dla naszych 
potrzeb ważne jest to, jak korzystać z tego, co z tym raportem zrobić. Natomiast samo 
tworzenie bazy danych (…) to nie wydaje mi się. Tu jest za mało informacji, żeby stworzyć 
sobie bazę danych, nie zrobimy tego sami i nie mamy takich możliwości. Ale z drugiej strony 
korzystamy z baz danych, które są w różnych instytucjach, w których pracujemy i to te 
raporty na nasze zlecenie tworzą informatycy, więc bardziej korzystamy z tego. 

Oczekiwania większości uczestników były raczej z obszaru poznania nowych programów i możliwości: 

Poznanie czegoś, o czym dotychczas nie miałem wiedzy, że istnieje, poza Excelem. 

Co to jest język SQL chciałam poznać, bo korzystam z programu tworzonego w języku SQL 

Jednak wśród uczestników znalazło się też kilka osób o sprecyzowanych oczekiwaniach, które wiedziały 
czym jest SQL i głównie z nim mieli związane oczekiwania. Oczekiwali:  
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Podstawowych informacji o budowie i funkcjonowaniu baz danych, o możliwościach ich 
modyfikacji i wykorzystaniu informacji w nich zawartych do konstruowania różnorodnych 
raportów. 

Poznania podstaw budowy bazy danych SQL. Tworzenie baz danych. Powiązania pomiędzy 
poszczególnymi modułami za pomocą kluczy. 

Pracuję w oparciu o raportowanie XML, więc zagadnienia tworzenia baz SQL-owych są dla 
mnie doskonałym dopełnieniem praktycznego ich wykorzystania. 

Warto przyjrzeć się, co dało uczestnikom szkolenie w zakresie omawianego tematu. W pre-teście 
średnio 89% osób zaznaczyło w pytaniach dotyczących SQL odpowiedź 1 – czyli zupełny brak wiedzy 
na ten temat. Po szkoleniu odpowiedzi zmieniły się średnio o 2,03 punktu.  

 
Wykres 7: Dane pochodzą z ankiet PRETEST / POSTTEST. Średnie wyniki pytań dotyczących 1 modułu szkolenia w grupie 

uczestników (pre-test i post-test) oraz grupie kontrolnej (post-test). Odpowiedzi można było udzielić na skali od 1 
(najniższa odpowiedź) do 5 (najwyższa odpowiedź). 

Grupa kontrolna miała niewiele większą wiedzę w tym zakresie. Wydaje się, że jest to na tyle 
specjalistyczna wiedza, że bez szkolenia trudno jest ją samemu uzupełnić. Ponieważ poziom wiedzy, od 
którego zaczynali uczestnicy był niski, więc zdobycie nawet pobieżnej wiedzy wpływało znacząco na ich 
odpowiedzi – aż 61 osób na 63 w post-teście wskazało wyższe odpowiedzi niż w pre-teście.  

W teście istotność różnic t-Studenta8 różnice między średnimi wynikami w obrębie grupy uczestników, 
jak i w porównaniu do grupy kontrolnej, były istotne statystycznie. 

Wniosek. 97% uczestników zwiększyło wiedzę z modułu trzeciego - SQL. 

W wywiadach grupowych pojawiły się wypowiedzi świadczące o tym, że SQL jest przydatny w 
większym stopniu dla osób, które pracują w dużych środowiskach informatycznych – zarówno 
weryfikując ich poprawność, jak i prowadząc księgowość. Uczestnicy podkreślali także, że choć same 

                                                             
8 szczegółowe wyniki zostały zamieszczone w Załączniku. 

1,18 1,17 1,17

3,18 3,26
3,16

1,70 1,70 1,68

W jakim stopniu potrafi Pan/i
zaprojektować prostą bazę danych w

SQL?

W jakim stopniu potrafi Pan/i napisać
zapytanie z wykorzystaniem funkcji

agregującej w SQL?

W jakim stopniu potrafi Pan/i napisać
zapytanie filtrujące wiersze i

wybierające kolumny z kilku źródeł w
SQL?

Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Pre-test Post-test Grupa kontrolna
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zajęcia były ciekawe, to jednak nie widzą bezpośredniego zastosowania tych umiejętności w swojej 
pracy. Świadczą o tym następujące wypowiedzi: 

Głównie chodziło mi o Excel, co to jest SQL nie wiedziałam, ale pomyślałam sobie, że jeżeli go 
poznam to mogę zakupić taki program np. do tworzenia bazy danych. Chociaż dzisiaj tak 
sobie myślę, że raczej (…) nie będzie tam rewolucji i będę się posługiwała Excelem. Natomiast 
w innych obszarach działalności taka baza danych byłaby potrzebna i być może to jest jakiś 
pomysł. 

To (SQL-red.) jest do operacji masowych w środowiskach informatycznych, tam gdzie jest 
wiele systemów dla analityków finansowych, kontrolerów. 

(SQL-red.) Chciałem na ten temat coś więcej wiedzieć, nie jest to mi jakoś niezbędnie 
potrzebne do pracy, ale nigdy nie wiadomo, kiedy to może się przydać.  

Uczestnicy proszeni o odpowiedzi tuż po zakończeniu modułu trochę inaczej widzieli te kwestie. Przede 
wszystkim prawie 64% osób (23 na 36) uznało, że informacje zawarte w module są adekwatne do ich 
potrzeb. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że poziom oczekiwań był niski, wydaje się to prawdopodobne. 
Zaskakują natomiast informacje z trzeciego pytania, w którym 57% uczestników uznało, że informacje 
po języku SQL są dla nich użyteczne. Szczegółowe rozkłady przedstawiamy poniżej: 

 
Wykres 8: Dane pochodzą z ankiety CAWI SQL. W pytaniach można było wskazać po 1 odpowiedzi. Liczba osób, które 

odpowiedziały na dwa pierwsze pytania to 36, na trzecie zaś 37. 

Na wykresie widać dużą różnicę między liczbą osób, które są zdania, że informacje na temat baz 
danych są im potrzebne (63,9%), a liczbą osób, która uważa, że opanowała materiał (38,9%).  Można to 
rozumieć w taki sposób, że informacje na szkoleniu były zbyt obszerne lub było zbyt mało czasu na 
dokładne przećwiczenie tych zagadnień z chętnymi osobami. Jednocześnie niewielu uczestników 
szkolenia wykorzystywało testy sprawdzające na platformie. W swoich wypowiedziach opierają się na 
subiektywnej ocenie swoich umiejętności, a zatem ich ocena może być efektem uświadomienia sobie 
niekompetencji lub odnoszenia się do poziomu wiedzy prowadzącego. 

Co konkretnie uczestnicy mogą zastosować w swojej pracy? Prezentuje to poniższy wykres: 

25,0%

36,1%
38,9%

19,4%
16,7%

63,9%

24,3%
18,9%

56,8%

nie ani tak, ani nie tak

Czy opanował Pan/Pani materiał z tego modułu? Czy 
informacje były adekwatne do Pana/Pani potrzeb i czy 

były użyteczne?

opanowanie materiału adekwatność użyteczność
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Wykres 9: Dane pochodzą z ankiety CAWI SQL. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Liczba osób, które odpowiedziały na to 

pytanie to 37. 

Uczestnicy szkolenia najczęściej wskazywali, że mogą zastosować polecenie SELECT. Ponad połowa 
respondentów wskazała też tworzenie baz danych, definiowanie typów danych i grupowanie ich.  

Wniosek. Dla 78% uczestników testowania informacje w module trzecim SQL są użyteczne.  

Po zakończeniu szkolenia z SQL, został powołany do życia Klub Miłośników SELECTA (KMS). Klub 
został powołany na prośbę uczestników i nie był przewidziany w działaniach projektowych. W czasie 
wideokonferencji uczestnicy mieli możliwość spotkać się z prowadzącym i wspólnie rozwiązywać 
dodatkowe zadania związane z SQL. Do KMS trafiły głównie osoby, które chciały pogłębić tematykę 
zapytań, ale równie ważne jest to, że uczestnicy mieli dobry kontakt z prowadzącym i dobrze spędzali 
czas podczas spotkań. Motywacje przystąpienia do Klubu przedstawia poniższy wykres: 

 

62,2%

54,1%

51,4%

51,4%

48,6%

45,9%

40,5%

40,5%

32,4%

27,0%

21,6%

Operacje z wykorzystaniem SELECT

Tworzenie bazy danych

Definiowanie typów danych

Grupowanie danych

Funkcje COUNT, AVG, SUM, MIN, MAX

Dodawanie dodatkowych warunków

Używanie kluczy podstawowych

Operacje z wykorzystaniem poleceń INSERT, UPDATE,
DELETE, MERGE

Reguły zabezpieczające spójność danych

Definiowanie okna

Żadnego z powyższych

Co może Pan/Pani wykorzystać w swojej pracy?
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Wykres 10: Dane pochodzą z ankiety CAWI RAPORTOWANIE. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Liczba osób, które 

odpowiedziały na to pytanie to 18. 

To, że KMS w ogóle powstał najlepiej świadczy o potrzebie przygotowania dwóch wersji zajęć: 
podstawowej i rozszerzonej. Poziom podstawowy powinien być obowiązkowy dla wszystkich, 
szczególnie w odniesieniu do narzędzi, które nie są często używane, takich jak SQL. Dzięki temu także 
osoby, które początkowo nie mają pojęcia, do czego mogą zastosować wiedzę o tworzeniu baz danych i 
SQL, mogłyby sprawdzić czy jest to coś co im się przyda lub, jak to było powiedziane w cytacie na 
początku, czy firmy z którymi współpracują mogą zastosować tę technologię. Z drugiej strony osoby, 
które mają podstawową wiedzę, czyli właśnie osoby pracujące na bazach danych opartych na SQL, 
będą mogły poszerzyć wiedzę na odpowiadającym im poziomie.  

Kolejnym argumentem za takim podziałem jest wspomniany wyżej niski – w ocenie uczestników -
stopień opanowania materiału. Przy podziale materiału na poziom podstawowy i rozszerzony będzie 
można lepiej przepracować poszczególne elementy. 

Wniosek. W przypadku SQL pojawiły się wyraźne zgłoszenia, że w ostatecznej wersji produktu 

powinno się przewidzieć dwa poziomy SQL.  

 

4. STANDARDY WYMIANY DANYCH 

Kolejny moduł szkolenia dotyczył standardów wymiany danych. Większość uczestników dopiero 
podczas szkolenia spotkała się z tą technologią, choć w testowaniu także brały udział dwie osoby, które 
znały wcześniej te zagadnienia. Jeśli porównamy średnie z pre-testu i post-testu z grupy uczestników, 
widać, że choć nastąpił wzrost po szkoleniu, to jednak różnice są mniejsze, niż w przypadku innych 
modułów.  

 

88,9%

66,7%

55,6%

44,4%

5,6%

16,7%

Możliwość pogłębienia tematyki zapytań SQL

Ze względu na prowadzącego

KMS to dobra zabawa, chętnie poświęcam na
niego czas

Szkolenie z SQL było za krótkie

Szkolenie z SQL było za proste

Inna odpowiedź

Dlaczego bieże Pan/Pani udział w KMS?
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Wykres 11: Dane pochodzą z ankiet PRETEST / POSTTEST. Średnie wyniki pytań dotyczących 1 modułu szkolenia w grupie 

uczestników (pre-test i post-test) oraz grupie kontrolnej (post-test). Odpowiedzi można było udzielić na skali od 1 
(najniższa odpowiedź) do 5 (najwyższa odpowiedź). 

Ponieważ uczestnicy mieli znikomą wiedzę na tematy omawiane w module, nawet krótkie szkolenie 
pozwoliło im powiększyć zakres informacji do średniego poziomu. Przeciętna zmiana odpowiedzi 
wynosiła 1,8 punktu na pięcio-stopniowej skali. 

Wniosek. Generalnie 92% uczestników szkolenia zwiększyło swoją wiedzę na temat standardów 

wymiany danych. 

Oczekiwania uczestników względem tego modułu były bardzo różne: od zwykłej ciekawości po 
zgłębianie tajników. Można je przedstawić na w formie grafu: 

1,12 1,10 1,06

2,93 2,93
2,84

1,65 1,60 1,58

W jakim stopniu zna Pan/i język
XML?

W jakim stopniu potrafi Pan/i opisać
zestaw danych z wykorzystaniem

XML?

W jakim stopniu potrafi Pan/i
zdefiniować wymogi dokumentu

XML za pomocą XSD?

Standardy wymiany danych

Pre-test Post-test Grupa kontrolna
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Moduł Standardy wymiany danych jest nieobowiązkowy. Dlaczego zdecydował się 
Pan/zdecydowała się Pani wziąć udział w tej części szkolenia? 

 

 

 

 

* Jak już coś robię to do końca, od razu chciałem zrobić wszystko. 

* Ponieważ jest powiązany z innymi modułami; jako rozwinięcie 
SQL. 

* Bardzo zainteresował mnie temat. 

* Aby rozpoznać, czego powinienem się jeszcze nauczyć, ale też z 
ciekawości nowych obszarów zainteresowań. 

* Chciałem dowiedzieć się jak przebiega proces wymiany danych 
między różnymi programami. 

* Chciałam poznać i być może wykorzystać w swojej pracy. 

* Możliwość zastosowania w pracy zawodowej, lepsze rozumienie 
możliwości oraz "języka" IT, uniezależnienie się od działów IT. 

* W swojej pracy zawodowej przesyłam raporty do swoich 
klientów, więc standardy wymiany danych, były mi potrzebne. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4: Dane pochodzą z ankiety CAWI STANDARDY. Respondenci odpowiadali na pytanie otwarte. Liczba osób, które 
odpowiedziały na to pytanie to 47. 

W przypadku tego modułu rozkład odpowiedzi na pytania o subiektywną ocenę opanowania materiału, 
adekwatności modułu do potrzeb i użyteczności był niemal równy. 1/3 osób nie opanowała materiału, 
zresztą w opiniach respondentów informacje te nie były dla nich adekwatne, ani użyteczne. 1/3 
uczestników odpowiada dokładnie odwrotnie, a pozostała część wybrała średnie odpowiedzi.  

Element szkolenia 

Poszukiwanie konkretnych rozwiązań 
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Wykres 12: Dane pochodzą z ankiety CAWI STANDARDY. W pytaniach można było wskazać po 1 odpowiedzi. Liczba osób, które 

odpowiedziały na te pytania to 47. 

Na podstawie zestawienia krzyżowego udzielonych odpowiedzi, można także powiedzieć, że więcej niż 
połowa osób deklarujących brak opanowania materiału z modułu, wskazywała także, że informacje na 
temat standardów wymiany danych nie były adekwatne do ich potrzeb (17 osób wskazało że nie 
nauczyło się materiału, z czego 10 wskazało także, że tego typu informacje nie wydają się im 
potrzebne). Nie zaobserwowano zależności między wiekiem, czy grupą zawodową uczestników, a oceną 
opanowania materiału lub jego użyteczności. 

Co uczestnicy mogą zastosować w swojej pracy z modułu czwartego? Przede wszystkim wskazywali na 
ogólną wiedzę na temat różnych standardów wymiany danych. Koresponduje to ze wspomnianą 
wcześniej odpowiedzią w pytaniu otwartym: biegli rewidenci i księgowi korzystają z różnych źródeł 
danych, więc wiedza o ich kompatybilności może być dla nich użyteczna.  

25,0%

35,4%

29,2%30,4%

34,8%
37,0%

14,9%

29,8%

34,0%

nie ani tak, ani nie tak

Czy opanował Pan/Pani materiał z tego modułu? Czy 
informacje były adekwatne do Pana/Pani potrzeb i czy 

były użyteczne?

opanowanie materiału adekwatność użyteczność
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Wykres 13: Dane pochodzą z ankiety CAWI STANDARDY. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Liczba osób, które 

odpowiedziały na to pytanie to 48. 

Osiem osób spośród 48 odpowiedziało, że nie może wskazać żadnego z wymienionych elementów w 
pracy, co jest zaskakujące, ponieważ wcześniejsze deklarację o adekwatności i użyteczności były dosyć 
wysokie. 

Wniosek. 83% osób deklarowało, że może zastosować informacje zawarte w module czwartym w 

swojej pracy. 

Uczestnicy w ankietach CAWI mogli zgłosić uwagi dotyczące braków w zakończonym przez nich 
module. Po pierwsze, tylko niewielka część uczestników to zrobiła. Po drugie, uwagi są (podobnie, jak 
wcześniejsze oczekiwania) dwojakiego rodzaju; są wśród nich takie, które łączą się z niską, 
elementarną wiedzą w tym zakresie: 

Zawęzić, ale dokładniej przećwiczyć podstawowe pojęcia. 

Za dużo szczegółów. Zbyt mało przykładów z codziennych problemów spotykanych np. w 
biurze. 

Więcej czasu na ćwiczenia pod okiem prowadzącego. 

Więcej ćwiczeń. 

Choć warto podkreślić że dwa ostatnie zgłaszane były do każdego modułu. Z drugiej strony, pojawiło 
się kilka propozycji dodatkowych tematów: 

Przykładowe aplikacje, eksport/import danych. 

Rozszerzenie szkolenia. 

Wykorzystanie XHL w bazie danych SQL - powinno być więcej czasu dla tego tematu. 

Prezentacja na stronie internetowej. 

 

58,3%

41,7%

33,3%

20,8%

20,8%

14,6%

16,7%

Wiedza dotycząca różnych standardów
wymiany danych

Standard XML

Zapytanie SQL przekazujące wynik w formacie
XML

Opis danych przy użyciu XML

Standard XSD

Dokument XML, zawierający opis wielu
dokumentów

Żadne z powyższych

Co ze Standardów wymiany danych może Pan/Pani 
zastosować w swojej pracy?
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Wniosek. Wydaje się, że podobnie jak w poprzednim module, korzystne byłoby podzielenie go na 

blok podstawowy i rozszerzony.  

Pojawiła się również sugestia, żeby informacje na temat standardów wymiany danych warto 
przedstawiać uczestnikom w formie materiałów pisanych. Rzeczywiście część osób, które były 
zainteresowane tylko w podstawowym stopniu tą tematyką będzie skłonna jest uzupełnić swoją wiedzę 
sięgając po e-booka. Jednak biorąc pod uwagę, że uczestnicy preferują bezpośredni kontakt z 
prowadzącym, wydaje się, że lepszym sposobem przedstawienia informacji będzie wykład. W 
przypadku osób bardziej zaawansowanych, zajęcia powinny być prowadzone tak jak dotychczas – w 
formie wykładu połączonego z ćwiczeniami. 

  

5. RAPORTOWANIE 

Moduł dotyczący tworzenia raportów na bazie baz SQL, spotkał się z dużym zainteresowaniem. 
W wywiadach grupowych pojawiały się głosy, że nawet jeśli ktoś nie tworzy baz danych, to używa i 
korzysta z raportów. Ponadto zdarza się, że mimo iż firma dysponuje bazą SQL, to darmowe 
oprogramowanie do tworzenia raportów (Report Builder) nie jest instalowane. Oznacz to, że tylko 
niewielka liczba osób tak wśród uczestników, jak i w grupie kontrolnej miała okazję przygotowywać w 
ten sposób raporty. Dobitnie pokazują to wyniki pre-testu przedstawione poniżej. Początkowy poziom 
wiedzy uczestników był niemal zerowy.  

 
Wykres 14: Dane pochodzą z ankiet PRETEST / POSTTEST. Średnie wyniki pytań dotyczących 1 modułu szkolenia w grupie 

uczestników (pre-test i post-test) oraz grupie kontrolnej (post-test). Odpowiedzi można było udzielić na skali od 1 
(najniższa odpowiedź) do 5 (najwyższa odpowiedź). 

Wniosek. W wyniku szkolenia 89% uczestników zwiększyło wiedzę z zakresu piątego modułu. 

Średnio wyniki w pre- i post-teście zmieniły się o 1,94 punktu na pięciostopniowej skali 

podczas gdy wyniki w grupie kontrolnej się nie zmieniły. 

Uczestnictwo w tym module nie było obowiązkowe, jednak wiele osób zdecydowało się na udział, 
ponieważ było to dla nich naturalne rozszerzenie modułu dotyczącego SQL, a ponadto: 
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1. Analiza danych jest podstawowym narzędziem pracy osób, spośród grup docelowych 
szkolenia, o czym świadczą poniższe wypowiedzi: 

Bo jest to niejako mój chleb powszedni. 

Po to jest zbieranie informacji. 

Olbrzymi potencjał w przyspieszeniu pracy, jakości danych i ich prezentacji. 

Bardzo przydatny w pracy, mogę teraz sama zdefiniować i wykonać raport dla 
kierownictwa firmy. 

2. Jest to umiejętność wymagana przez pracodawców: 

Wielu pracodawców w swoich ofertach pracy przedstawia, jako jeden z warunków 
zatrudnienia, „raportowanie". Dlatego moja chęć zapoznania się z tym tematem, z 
myślą o przyszłości. 

3. Niebagatelne znaczenie miał też prowadzący: 

Zachęcił mnie prowadzący zajęcia z SQL p. Andrzej Ptasznik - jego bardzo ciekawe i 
łatwe w odbiorze zajęcia. Przekonałam się, że mogę nauczyć się nawet rzeczy, które 
wydawały mi się zbyt trudne. 

Niemal połowa (16 na 35) respondentów ankiety po piątym module, pytana czy opanowali materiał 
przedstawiony w module, odpowiadała twierdząco. Rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres: 

 
Wykres 15: Dane pochodzą z ankiety CAWI RAPORTOWANIE. W pytaniach można było wskazać po 1 odpowiedzi. Liczba osób, 

które odpowiedziały na poszczególne pytania to: opanowanie materiału N=35, adekwatność N=34, użyteczność 
N=33. 

Jeśli zestawimy przedstawione wyżej odpowiedzi z innymi pytaniami, można zauważyć następujące 
zależności: 

• 67% osób, które wskazywały, że moduł był adekwatny do ich potrzeb deklarowało, także że 
opanowały materiał z modułu. Występuje też sytuacja analogiczna: 56% osób, którym moduł 
nie odpowiadał, wskazało, że nie opanowało materiału. 

• Informacje z tego modułu były bardziej adekwatne do potrzeb pracowników księgowości i BOK 
(odpowiednio 70% i 50% osób z tych grup zawodowych wskazało taką odpowiedź). 
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Lista tematów, które uczestnicy mogą zastosować w swojej pracy znajduje się poniżej. 18 osób na 38 
wymieniło od 1 do 3 narzędzi/umiejętności, zaś 7 osób wskazało wszystkie wymienione w ankiecie 
odpowiedzi.  

 
Wykres 16: Dane pochodzą z ankiety CAWI RAPORTOWANIE. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Liczba osób, które 

odpowiedziały na to pytanie to 38. 

Spośród 38 uczestników szkolenia tylko 6 nie widziało zastosowania dla żadnego z wymienionych 
narzędzi/umiejętności.  

Wniosek. Moduł dotyczący Raportowania był użyteczny dla 82% uczestników szkolenia. 

Uczestnicy nie zgłaszali uwag do tego modułu w ankietach CAWI. Większość przyznała, że poznane 
zagadnienia to ciekawe rozwiązanie, które przyspieszają pracę, ale nie zastosowali ich jeszcze w 
praktyce. Świadczy o tym na przykład taka wypowiedź uczestnika wywiadu:  

Ja tego jeszcze nie wykorzystywałam w pracy, bo do tego musi być odpowiednie narzędzie 
własne. Natomiast to, co się uczyłam, to co poznałam na pewno jest niesamowicie szybkie i 
na pewno się pewne rzeczy zrobi i o wiele szybciej niż normalnie. 

Jedyna kwestia, która się pojawia się w wywiadach grupowych jako przykład niedostatecznego 
omówienia to parametryzowanie tworzonych raportów. Być może należy poświęcić na to więcej czasu. 

Wniosek. W ramach modułu Raportowanie należy więcej czasu poświęcić na praktyczne 

zastosowanie zdobytej wiedzy.  
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Które z poniższych narzędzi może Pan/Pani 
zastosować w swojej pracy?
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Podsumowując warto przedstawić jeszcze jeden wykres przygotowany na podstawie danych z ankiet. 
Przedstawia oceny dotyczące wyboru zagadnień w poszczególnych modułach na pięciostopowej skali 
oceń.  

 
Wykres 17: Zestawienie danych pochodzących z ankiet CAWI po poszczególnych modułach. 

Największą zgodność w ocenach uczestników widać w przypadku raportowania, które otrzymało 
największą liczbę ocen 5., zaś najmniej ocen najniższych. Komunikacja i Excel zróżnicowały grupę 
uczestników, choć oba zyskały dużo ocen 4,  i 5 ale także relatywnie dużo ocen najniższych. 

Uzupełnieniem powyższego wykresu jest zestawienie odpowiedzi dotyczących pytania, które moduły 
ostatecznie powinny być obowiązkowe w opiniach uczestników.  
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Ostatecznie, które tematy powinny być obowiązkowe w szkoleniu dla osób o podobnych 
do Pana/Pani kompetencjach? 

 Temat obowiązkowy Temat 
nieobowiązkowy 

Brak 
odpowiedzi 

KOMUNIKACJA 43 7 9 

EXCEL 55 1 3 

SQL 35 10 14 

STANDARDY 33 12 14 

RAPORTOWANIE 34 14 11 

Tabela 6: Dane pochodzą z ankiety CAWI EXCEL. Dla każdego wiersza respondenci mogli udzielić tylko jednej odpowiedzi. 
Liczba osób, które odpowiedziały na to pytanie to 59. 

Widać, że Excel zyskał najwięcej punktów jako obowiązkowy moduł. Najmniej standardy wymiany 
danych. Równocześnie widać także duże braki odpowiedzi co świadczy o tym, że uczestnikom trudno 
ocenić, z czego można by zrezygnować. Po zakończeniu szkolenia dużo osób przyznawało w wywiadach, 
iż wiele kwestii było ciekawych i wartych poznania, nawet jeśli nie zawsze mogą je zastosować już dziś 
w swojej pracy. 

 

* Forma wsparcia - metodyka  

Szkolenie skierowane było do osób powyżej 50 roku życia, w związku z czym konieczne było 
dostosowanie metodyki do potrzeb i możliwości uczestników. Uczenie osób dorosłych znacznie różni 
się od tego skierowanego do dzieci czy młodzieży. Elementami nauczania uwzględniającego założenia 
andragogiki są: 

» Zapewnienie wszystkim niezbędnych informacji, 

» Zaufanie i obustronny szacunek, 

» Wspólne planowanie nauczania przez uczniów i nauczyciela, 

» Wspólne szacowanie potrzeb i negocjacja celów, 

» Plan uczenia skoncentrowany na problemie, 

» Wspólna ocena programu. 

W szkoleniu starano się pogodzić ze sobą powyższe zasady, potrzeby osób starszych ze specyfiką 
nowoczesnych narzędzi informatycznych. W jakim stopniu to zadanie się powiodło, można dowiedzieć 
się z ankiet dla uczestników i prowadzących oraz wywiadów z uczestnikami.  

Poniższy wykres przedstawia oceny uczestników szkolenia dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w 
poszczególnych modułach. 
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Wykres 18: Zestawienie danych pochodzących z ankiet CAWI po poszczególnych modułach. 

Zauważyć można, że najwięcej najwyższych ocen dotyczyło modułów prowadzonych przez jednego 
prowadzącego. Żadna z osób nie wystawiła modułowi z Raportowania oceny niższej niż dobra. 
Natomiast w najbardziej zróżnicowany sposób oceniono moduły Excel oraz Komunikacja, gdzie oprócz 
pozytywnych wskazań, pojawiły się również te negatywne.  

Uczestnicy poproszeni zostali również o ocenę natężenia prowadzonych zajęć w poszczególnych 
modułach. Uzyskane dane obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 19: Zestawienie danych pochodzących z ankiet CAWI po poszczególnych modułach.  

W przypadku tego pytania odpowiedzi rozkładały się w sposób dużo bardziej zróżnicowany. W każdym 
module dominowały odpowiedzi pozytywne, ale odsetek tych niższych był dużo wyższy, niż w pytaniu 
omawianym wcześniej. Oznacza to, że dla większej liczby osób natężenie zajęć często było zbyt duże. 
Najwięcej takich wskazań było w przypadku modułu Komunikacja, który był trudnym modułem także z 
tego względu, że był pierwszy.  

Osoby biorące udział w wywiadach grupowych, szczególnie te z trzech ostatnich grup szkoleniowych 
wskazywały, że ich grupy realizują program zbyt szybko. Nie dotyczyło to liczby godzin szkoleniowych, 
która była taka sama jak w przypadku innych grup, ale właśnie natężenia lekcji. Kilka godzin zajęć w 
tygodniu, przy regularnej pracy zawodowej i obowiązkach rodzinnych rzeczywiście mogą być 
wyzwaniem ale też w widoczny sposób wpływały na ocenę zajęć i całego szkolenia.  

Wniosek. W grupie 50+ trzeba zachować odpowiednie odstępy pomiędzy poszczególnymi lekcjami. 

Natężenie lekcji nie może być zbyt duże i nie powinno zmieniać się w trakcie realizacji 

szkolenia.  

Podczas ewaluacji starano się także przyjrzeć sposobom uczenia odbiorców szkolenia. Zanim jednak 
opiszemy, jak najczęściej uczy się grupa objęta badaniem, warto przypomnieć, jakie w ogóle można 
wyróżnić sposoby przyswajania informacji: 

» Uczenie się pamięciowe – zapamiętanie układów wiadomości lub czynności tak, by można 
je było powtarzać bezbłędnie. 

» Uczenie się przez zrozumienie – nadawanie struktury podanemu materiałowi - 
powiązania między elementami, terminy wchodzące w zakres. 

» Uczenie się sensoryczne – tworzenie odruchów warunkowych. 
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» Uczenie się przez rozwiązywanie problemów – zetknięcie się z sytuacją, w której 
zadanie nie może być rozwiązane przy posiadanej wiedzy. 

» Uczenie się przez próby i błędy – podejmowanie kilku prób rozwiązania problemu na 
podstawie posiadanej wiedzy, aż któraś przyniesie sukces.  

» Uczenie się przez naśladownictwo – powtarzanie zachowań podpatrzonych u innych. 

» Uczenie się mimowolne - zdobywanie wiedzy przy wykonywania jakichś innych czynności. 

Pytanie o to, które sposoby były używane zadano zarówno uczestnikom, jak i prowadzącym. Poniższy 
wykres przedstawia rozkład odpowiedzi na to pytanie wśród uczestników: 

 

Wykres 20: Dane pochodzą z ankiety CAWI STANDARDY. Można było wskazać kilka odpowiedzi. Liczba osób, które 
odpowiedziały na to pytanie to 48. 

Z wykresu wynika, że metodą najczęściej wykorzystywaną przez uczestników szkolenia było uczenie się 
przez zrozumienie, czyli strukturyzowanie zdobywanych informacji. Często wskazywane były również: 
uczenie się przez rozwiązywanie problemów oraz próby i błędy. Metoda pamięciowa, sensoryczna 
oraz uczenie mimowolne wskazywane były znacznie rzadziej. O to samo zapytano prowadzących, przy 
czym poproszono o określenie, jak często - ich zdaniem – konkretny sposób uczenia się miał miejsce 
podczas lekcji.  
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SPOSÓB UCZENIA SIĘ 

Czy ten sposób uczenia się występuje i jak 
często? 

Prowadzący 1 Prowadzący 2 

Uczenie się przez zrozumienie  Bardzo często Często 

Uczenie się przez rozwiązywanie 
problemów  

Nie zauważyłem Często 

Uczenie się przez próby i błędy  Często Rzadko 

Uczenie się przez naśladownictwo  Często (powtarzanie ćwiczeń 
z wykorzystaniem filmów z 

wideokonferencji) 
Bardzo często 

Uczenie się sensoryczne  Nie zauważyłem Czasami 

Uczenie się mimowolne Nie zauważyłem Czasami 

Uczenie pamięciowe  Niezbyt często Bardzo często 

Tabela 7: Zestawienie odpowiedzi prowadzących na pytanie o sposoby uczenia się uczestników. 

Widać duże różnice w odpowiedziach poszczególnych prowadzących. Tylko w przypadku uczenia się 
przez naśladownictwo oraz przez zrozumienie obydwaj prowadzący zadeklarowali, że metody te 
występowały często lub bardzo często. Pozostałe odpowiedzi znacznie się między sobą różniły. Wynika 
to prawdopodobnie z faktu, że każdy z prowadzących uczył w inny sposób i stosował inne techniki, co 
przekłada się na różne metody przyswajania wiedzy przez uczestników ale też możliwość 
zaobserwowania konkretnego sposobu uczenia się. 

Odpowiedzi prowadzących także różnią się od deklaracji uczestników. Rozbieżność dotyczy na przykład 
metody uczenia pamięciowego. Tylko jedna osoba przyznała, że korzystała z tej metody, natomiast 
jeden prowadzący uważał, ze była stosowana bardzo często. Wynikać to może ze stosunku uczących się 
do tej metody i postrzegania jej jako zbyt prostej, szkolnej. Potwierdzają to wypowiedzi z wywiadu. 
Jedna z uczestniczek przyznała, że przydałoby się więcej powtarzających ćwiczeń, żeby sobie 
poutrwalać, co wskazuje na to, że metoda pamięciowa tak naprawdę jest ceniona przez uczestników.  

Rozbieżności w odpowiedziach wskazują jednak na generalny wniosek – mamy zbyt mało danych, żeby 
powiedzieć ostatecznie, jaki sposób uczenia się jest najlepszy dla uczestników tego typu szkoleń. 
Z pewnością słusznym podejściem jest stosowanie różnych bodźców. Warto też podkreślić dużą 
różnorodność uczących się: osoby miały bardzo różne doświadczenia, różne zawody ale także miejsca 
pracy (różne środowiska i systemy). Do tego dochodziła duża różnica wieku; mimo iż wszyscy skończyli 
50 rok życia, to były osoby które dopiero co przekroczyły tę granicę oraz takie, który ukończyły nawet 
80 lat. Tak duża różnica wieku implikuje inne sposoby uczenia. Niemożliwe jest znalezienie jednej 
metody odpowiedniej dla wszystkich.  

Pogłębiając kwestie przyswajania wiedzy, zapytano uczestników, co najbardziej pomaga im w uczeniu 
się. Odpowiedzi ilustruje poniższa tabela: 
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Co Panu/Pani pomaga w uczeniu się? 

Kontakt z trenerem/prowadzącym 77% 

Filmy instruktażowe 50% 

Kilkukrotne powtarzanie zdobytych umiejętności 50% 

Rozwiazywanie zadań, rozstrzyganie problemów 46% 

Materiały ćwiczeniowe w Internecie 40% 

Przykłady, jak dane rozwiązanie można zastosować w pracy lub prywatnie 38% 

Drukowane materiały ćwiczeniowe 35% 

Kontakt z innymi uczestnikami 23% 

Możliwość samodzielnego poszukiwania informacji w Internecie 10% 

Tabela 8: Dane pochodzą z ankiety CAWI STANDARDY. Można było wskazać kilka odpowiedzi. Liczba osób, które 
odpowiedziały na to pytanie to 48. 

Najczęściej deklarowano, że w uczeniu pomaga kontakt z prowadzącym. Następnie, w niemal 
identycznym odsetku wskazań zadeklarowano: filmy instruktażowe, kilkukrotne powtarzanie 
zdobytych umiejętności oraz rozwiązywanie zadań i rozstrzyganie problemów. Podobnie widzieli to 
prowadzący. Uczestnicy podczas wywiadów podkreślali również, że zaletą zdalnych zajęć w przypadku 
tego szkolenia był kontakt z prowadzących. Doceniali, że proponowane szkolenie nie zakłada biernego 
uczestniczenia w zdalnej lekcji, „kontaktu z automatem”, ale z prowadzącym, którego uczestnicy znają. 
Zwracano także uwagę na bardzo istotną organizację czasu. W przypadku tego szkolenia kluczem do 
powodzenia było także to, że lekcje miały ustalone godziny, na które trzeba było się dołączyć. W innych 
szkoleniach zdalnych, gdzie uczestnik sam musi ustalić harmonogram kiedy lekcje przerobi. Dla wielu 
to jest trudne, o czym świadczy poniższa wypowiedź: 

Ja się do różnych takich szkoleń przymierzałam, zapisałam się do tego PARPowsiego 
portalu. Jak mam sobie  sama znaleźć czas, to jest masakra. A jak przychodzę na godzinę, 
wiadomo, jestem, mam na to czas przeznaczony 

Dlatego w szkoleniach dla osób 50+, pracujących zawodowo ważne jest także, by zapewnić 
maksymalnie użyteczną formę uczenia się uwzględniając nie tylko różne sposoby, dogodne godziny, ale 
także organizując czas pracy związany z lekcją. W większym stopniu kwestia harmonogramu będzie 
omówiona w dalszej części raportu 

Wniosek. W uczeniu osób dorosłych biorących udział w testowaniu dla skuteczności i adekwatności 

kluczowy był kontakt z prowadzącym ale również fakt organizacji zajęć (ustalenia czasu 

spotkań).  

Zadaniem prowadzących było dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć oraz materiałów 
szkoleniowych do uczestników zajęć. Zdecydowano się między innymi na: 

» Rozpoczęcie szkolenia od podstawowych informacji, aby uwspólnić wiedzę, czyli żeby każdy z 
uczestników w późniejszym czasie rozumiał zadania i polecenia w jednakowy sposób. 

» Podział materiału na małe partie. 
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» Umożliwienie stałego kontaktu z prowadzącym podczas każdych zajęć. 

» Przeznaczenie czasu pozostałego po zrealizowanej lekcji na konsultacje i rozwiązywanie 
wątpliwości uczestników. 

Jednak nie wszystkie aspekty okazały się być dopracowane tak, by umożliwić wszystkim efektywne i 
wygodne korzystanie z materiałów i uczestnictwo w zajęciach.  Wynika to z faktu, że grupa uczestników 
była bardzo zróżnicowana pod względem wieku, co przekłada się również na możliwości uczenia się. 
Jak wspomniano wyżej, w szkoleniu brały udział osoby zarówno pięćdziesięcioletnie jak i 
osiemdziesięcioletnie. Niektóre z nich zmagały się z kłopotami ze wzrokiem, ruchowymi. Być może 
warto w przyszłości dopracować materiały w taki sposób, by były bardziej czytelne (większa czcionka, 
większy kontrast), także te stosowane podczas pracy zdalnej.  

 

* Łączenie zajęć stacjonarnych i wideokonferencji 

Kluczowym elementem innowacji było połączenie klasycznych zajęć stacjonarnych z metodą 
wideokonferencji. Zaplanowano, że zajęcia stacjonarne dla każdej grupy miały być trzy na początku 
(styczeń), trzy na końcu (czerwiec) oraz w miarę potrzeb trzy w środku trwania szkolenia. Pozostałe 
zajęcia miały być realizowane zdalnie, co też miało miejsce. Zdecydowana większość informacji 
przekazywana była uczestnikom podczas wideokonferencji (stosunek ten wynosił 82% dla tych 
prowadzonych przez Internet, do 18% zajęć stacjonarnych).   

Uczestników można podzielić na trzy grupy ze względu na opinię dotyczącą preferowanej metody 
prowadzenia zajęć:  

1. Osoby, które wolą wideokonferencje 
2. Osoby, które wolą zajęcia stacjonarne, 
3. Osoby, dla których forma nie ma większego znaczenia w zdobywaniu wiedzy.  

Z ankiet wynika, że najliczniejsze były osoby z pierwszej grupy – taką odpowiedź w ankiecie zaznaczyło 
średnio niemal 54,7% respondentów. Drugą grupę stanowiło średnio niemal 30% osób. Zaś trzecia 
grupa jest najmniej liczna – wskazana przez średnio 15,3% osób.  

Powyższe dane liczbowe były weryfikowane podczas wywiadów grupowych, w których uczestnicy mogli 
szerzej wypowiedzieć się na temat ich ulubionej formy zajęć. Opinie były często zupełnie skrajne, 
przytoczono tu dwie z nich: 

Na przykład mnie bardzo odpowiadają wideokonferencje, praktycznie wszystkie.  

Jeśli chodzi o taką efektywność nauki (…) więcej by się wyciągnęło, gdybyśmy się spotkali 
wszyscy na szkoleniu (stacjonarnym –red.). 

Zarówno prowadzący, jak i osoby uczestniczące w szkoleniu wskazywały jednak, że obie formy 
prowadzenia zajęć mają swoje mocne i słabe strony. Przyjrzyjmy się teraz temu, na co wskazywano 
opisując wideokonferencje, jako metodę szkolenia. 

 

1. Wideokonferencje 

To preferowana forma nauki dla ponad połowy uczestników. Do jej głównych zalet zaliczyć można 
przede wszystkim oszczędność czasu, którego nie trzeba poświęcić na dojazd jak w przypadku 
szkolenia stacjonarnego. Dodatkowo uczestnicy mogą brać udział w zajęciach z dowolnego miejsca. 
Kwestia ta poruszona została podczas wywiadów z uczestnikami:  

Było bardzo ważne, bo wydawało się, że spodziewałem się.. mogłem przebywać zarówno 
w pracy po pracy, w domu również, gdziekolwiek. 
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Zdarzało się odbiorcom uczestniczyć w zdalnych zajęciach także w samochodzie, na urlopie, czy w 
sanatorium. Ponadto umiejętność korzystania z wideokonferencji, którą zdobyli może być również 
wykorzystywana w pracy i staje się dodatkowym atutem na rynku pracy.  

Uczestnicy szkolenia jako dużą zaletę metody wideokonferencji wskazywali nagrania z zajęć, z których 
mogli korzystać wielokrotnie w dowolnym momencie. Większość osób (78%) korzystała z tej 
możliwości. Lekcje odtwarzane były głównie w celu powtórzenia materiału (54%), ale także w 
przypadku absencji na zajęciach (34%). Nagrania te można było obejrzeć zarówno na platformie 
Projektu, jak i na YouTube, jednak uczestnicy częściej korzystali z pierwszego źródła (stosunek 74% do 
26%).  

Ponieważ nagrywanie wideokonferencji sprawiało problemy techniczne, w ankiecie zapytano o jakość 
tych nagrań (dźwięku i obrazu), co prezentuje poniższy wykres. 

 
Wykres 21: Dane pochodzą z ankiety CAWI RAPORTOWANIE. Wykres przedstawia zagregowane dane z dwóch pytań. Liczba 

osób, które udzieliły odpowiedzi na te pytania to 38. 

Widać, ze w większości oceniano jakość dźwięku i obrazu jako wystarczającą, choć taką opinię więcej 
miało osób na temat dźwięku, niż obrazu. W wywiadach jednak uczestnicy szkolenia wskazywali, że 
jakość niektórych materiałów była zbyt niska. Przede wszystkim nagrania wideokonferencji 
uniemożliwiały powiększanie obrazu, na przykład, gdy uczestnik chciał spojrzeć jeszcze raz na wpisaną 
na „tablicy” formułę lub listę poleceń.  

Wniosek. Obecna jakość nagrań wideokonferencji jest uznawana za wystarczającą, jednak są one 

przydatne raczej jako forma powtórzenia materiału. Jeśli nagrania mają być 

wykorzystywane przez osoby, których nie było na zajęciach ich jakość musi pozwalać na 

dokładne zobaczenie tekstu wpisywanego na „tablicy”, a zatem musi być lepsza. 

Niebagatelną zaletą wideokonferencji jest możliwości dołączenia do lekcji zdalnej w dowolnym 
momencie. Respondenci, osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, są bardzo zajętymi osobami. 
Celowo nie opuszczali zajęć, jednak niekiedy zdarzyło im się spóźnić. Wideokonferencje umożliwiały 
„wejście do sali” bez zaburzania pracy grupy. Respondenci bardzo to doceniali: 

Jak powiedział pan, to szalenie oszczędza czas. Bo ja przybiegam z pracy, nawet się spóźnię i 
jestem mniej zestresowana… 

86%

11%
4%

68%

18%
14%

wystarczająca ani tak, ani nie niewystarczająca

Czy jakość dźwięku i obrazu jest wystarczająca dla 
Pana/Pani potrzeb?

dźwięk obraz
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Jako główną słabą stronę zajęć zdalnych wskazywano problemy techniczne, co jednak trudno 
potraktować, jako minus samej metody, jednak w przypadku testowanego produktu miało miejsce i 
rzutowało na jakość całego doświadczenia. Mówili o nich zarówno uczestnicy, jak i prowadzący. Oto 
wypowiedź jednego z uczestników:  

W naszej grupie na pewno. Na 10 osób, bo tyle mniej więcej brało udział, to 2/3 czasu, 
szczególnie na początku traciliśmy na to, że „a czy słyszę, czy nie słyszę”.  

Kłopoty wynikały z ograniczeń technicznych takich jak łącze internetowe lub różnice sprzętu 
uczestników (o których więcej w rozdziale dotyczącym trudności technicznych). W ankiecie 
przeprowadzonej w styczniu, wśród prowadzących problem ten opisany jest w ten sposób:  

Obecnie największą przeszkodą w sprawnym prowadzeniu wideokonferencji są lokalne (u 
użytkowników) problemy ze sprzętem audio (słuchawki i mikrofony) oraz problemy z 
lokalnym łączem internetowym. Powoduje to chwilowe ograniczenie funkcjonalności po 
stronie użytkownika. 

Większość uczestników szkolenia udało się przekonać do korzystania ze słuchawek i mikrofonu 
dostarczonego przez organizatorów. Dzięki temu zmniejszyły się problemy wynikające z różnej jakości 
sprzętu audio. Zdecydowanie jest to dobra praktyka, którą warto powielić. Z czasem problemy 
techniczne były eliminowane i w marcu sytuacja uległa zmianie prowadzący pisali: Problemy 
występują, ale zdecydowanie rzadziej – średnio jedna osoba w grupie ma problemy w pełnym 
uczestniczeniu w wideokonferencji.  

Wniosek. W ostatecznej wersji szkolenia powinny znaleźć się zalecenia do wymagań technicznych 

sprzętu i łącza internetowego uczestników.  

Wniosek. Dzięki temu, że uczestnicy korzystają ze sprzętu audio dostarczonego przez organizatorów 

można wyeliminować część problemów technicznych. 

Wniosek. W harmonogramie szkolenia trzeba zarezerwować czas na wdrożenie uczestników do 

udziału w wideokonferencji. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że pewnych trudności nie da 

się uniknąć i odpowiednio zaplanować czas i zasoby ludzkie (pomoc techniczna) na ich 

rozwiązanie. 

Uczestnicy wskazywali również na to, że zajęcia zdalne są mniej efektywne, gdy bierze w nich udział 
zbyt duża liczba osób. Pojawiły się głosy, że najlepiej pracować w grupie do 8, maksymalnie 10 osób. 
Przy czym trzeba podkreślić, że im mniejsza grupa tym korzystania z wideokonferencji jest 
wygodniejsze. Dodatkową trudnością był fakt, że dla odbiorców był to nowy sposób uczestniczenia w 
szkoleniu i wymagał przyzwyczajenia. Dlatego niezbędne były wprowadzające spotkania stacjonarne. 

Wniosek. Grupy szkoleniowe powinny składać się maksymalnie z 10 osób. Należy także ograniczyć 

liczbę osób z innych grup, które mogą dołączyć do wideokonferencji. 

Minusem zdalnej formy nauczania jest brak integracji grupy, uniemożliwienie poznania się osób. 
Zwracali na to uwagę zarówno uczestnicy jak i prowadzący: 

Wideokonferencja powoduje alienację, zwłaszcza po połączeniu grup - członkowie drugiej 
grupy są właściwie anonimowi. 

Sytuacja kształtowała się różnie w zależności od grupy szkoleniowej. Proces grupowy, który zachodzi 
podczas wspólnych zajęć, jest ważnym czynnikiem wzmacniającym efekt szkolenia. Dlatego w 
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ostatecznej wersji produktu należy brać pod uwagę także ten czynnik przy ograniczaniu lub 
rozszerzaniu liczy zajęć stacjonarnych. 

Na ocenę wideokonferencji jako metody nauczania duży wpływ miały problemy techniczne na początku 
szkolenia. Dlatego zwłaszcza wśród grup, które tych problemów doświadczały (1,2,3) częściej pojawiło 
się rozgoryczenie. Późniejsze grupy, które już nie doświadczyły takich trudności miały lepsze opinie o 
samej metodzie, częściej w wywiadach oceniały ją jako doskonały sposób uczenia się. Doceniono 
przede wszystkim oszczędność czasu i możliwość uczestnictwa w szkoleniu w dowolnym miejscu z 
dostępem do Internetu.  

Wniosek. Główna zaletą wideokonferencji jest możliwość uczestniczenia w niej w dowolnym miejscu 

z dostępem do Internetu. Główną wadą zaś są problemy techniczne, które rzutują na całość 

doświadczenia.  

Wniosek. Trudnością w udziale w wideokonferencji jest konieczność przyzwyczajenia się do innej, 

nowej formy udziału w szkoleniu, jednak po przejściu początkowych trudności, uczestnicy 

pozytywnie oceniali to doświadczenie. 

 

2. Zajęcia stacjonarne 

Głównym celem zajęć stacjonarnych było wprowadzenie uczestników w tematykę lekcji, zapoznanie z 
używaną technologią, ale również poznanie się uczestników. Na ten ostatni aspekt zwracali uwagę 
szczególnie odbiorcy – mówili o ich pozytywnym wpływie na integrację grupy. Nawiązywanie 
znajomości było łatwiejsze podczas nich, co następnie przekładało się na lepsze funkcjonowanie grupy 
w czasie wideokonferencji. Dobrym odzwierciedleniem tego jest wypowiedz jednej z uczestniczki 
wywiadu grupowego:  

My byliśmy taką grupą zintegrowaną, my się znamy wszystkie w tej grupie. O to wchodziło 
(się na wideokonferencje – red.): „Krysia, dlaczego ciebie nie ma? Oj, zapomniałam, już 
wchodzę.” Dosłownie. 

Zwracali na to uwagę także prowadzący, którzy podkreślali, że bliskie relacje uczestników zawiązane w 
sali szkoleniowej pomagają w sprawnym prowadzenia zdalnych zajęć, uczestnicy są odważniejsi, nie 
boją się brać udziału, zadawać pytań, ale także pomagają sobie gdy ktoś czegoś nie wie.  

Wracając do mocnych stron zajęć stacjonarnych, warto podkreślić, że ta forma nauki odpowiadała 
potrzebom osób, które uczą się lepiej w osobistym kontakcie z prowadzącym i nie czują się zbyt pewnie 
podczas wideokonferencji. Zaletę tę wskazywali uczestnicy:  

Natomiast pod koniec ja bym raczej doceniał te zajęcia stacjonarne, które również dawały 
szansę komuś, kto trochę wolniej tam percepuje.   

Do słabych stron zajęć stacjonarnych zaliczyć należy przede wszystkim czas, który trzeba poświęcić, by 
dotrzeć do miejsca spotkań oraz mniejszą elastyczność, niż w przypadku lekcji internetowych. 
W ankiecie przeprowadzonej wśród uczestników zadano pytanie o optymalny czas trwania zajęć 
stacjonarnych. Zdaniem uczestników powinny one trwać od 2 do 4 godzin. Istotne są jednak częste 
przerwy, w miarę potrzeb grupy.  

Podsumowując kwestie zajęć stacjonarnych versus zdalnych badani zwracali uwagę, że są osoby, które 
zawsze będą preferowały zajęcia stacjonarne. Jednak większość uczestników szkolenia wskazywała na 
to, że zajęcia mogą być realizowane przede wszystkim jako wideokonferencje. 
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Połącznie dwóch metod nauczania: zajęć stacjonarnych z lekcjami internetowymi spotkało się z 
aprobatą uczestników. Widzieli oni liczne zalety wideokonferencji. Jednak problemy techniczne, które 
uniemożliwiały sprawne przeprowadzenie zajęć miały ogromny wpływ na krytyczną ocenę tej metody. 
Wyeliminowanie ich, lub znaczne ograniczenie, mogłoby zdecydowanie zmienić odbiór 
wideokonferencji jako metody uczenia. Sprawdziły się również zajęcia stacjonarne, które wprowadzały 
w tematykę, pomagały osobom, dla których zajęcia przez Internet były trudnością, ale także pozytywnie 
wpływały na integrację w ramach grupy.  

Wniosek.  Innowacja w postaci połączenia zajęć wideokonferencji z zajęciami stacjonarnymi 

sprawdziła się ponieważ pozwalała na wykorzystanie mocnych stron obu sposobów uczenia 

się i zminimalizowania słabszych. Zdecydowanie dopracowania wymaga kwestia 

techniczna, która zmniejszała zarówno efektywność, jak i skuteczność wideokonferencji. 

Należy podkreślić niezmiernie istotny aspekt zajęć stacjonarnych niezbędnych dla integracji 

grup, a tym samym skuteczności szkolenia.  

 

* Materiały oraz narzędzia edukacyjne  

W tym podrozdziale opisano materiały, które zostały stworzone dla uczestników i narzędzia 
edukacyjne - SharePoint oraz Lync.  

Uczestnicy, otrzymując login i hasło do platformy, dostali dostęp do różnorodnych materiałów. 
Platforma e-learningowa po zalogowaniu miała następujący wygląd (widok na moduł 2 dotyczący 
Excela): 
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Rysunek 5: Ekran platformy e-lerningowej. 

Uczestnicy korzystali z platformy (logowali się na niej), co pokazuje poniższy wykres, na którym widać 
odsetek logowań w kolejnych miesiącach testowania. Oprócz stycznia i marca, w których 100% 
uczestników się zalogowało, do końca maja około ¾ uczestników logowało się przynajmniej raz. 
Czerwiec i lipiec to miesiące, w których już część osób skończyła szkolenia, dlatego liczebność logowań 
była stosunkowo mniejsza. Jednak z monitoringu wynika, że nawet osoby z grup, które zakończyły 
szkolenie w czerwcu logowały się na platformę w lipcu. 
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Wykres 22: Dane pochodzą z monitoringu platformy Efektywni 50+. 

Wśród materiałów, do których odbiorcy od razu mieli były: 

1. PDF z zakresem teoretycznym z każdej lekcji do danego modułu. 

2. Ćwiczenia do zrobienia, np. w formie prac domowych. Każde ćwiczenie miało dwie 
podpowiedzi.  

3. Filmiki instruktażowe, na których pokazywane było jak wykonać poszczególne zadania, które 
były omawiane podczas zajęć (np. tworzenie wykresów itp.). 

4. Testy wiedzy – po każdej lekcji.  

Na początku szkolenia okazało się, że będzie potrzebny jeszcze słownik i taki powstał do pierwszego 
modułu. Zawierał on kluczowe dla tematyki hasła i wyjaśnienia. Słownik wydrukowano i rozdano 
uczestnikom, oraz przesłano go uczestnikom mailowo. Z czasem na platformie były umieszczane także 
filmy z wideokonferencji, które były prowadzone w ramach zajęć (widać je po lewej stronie na widoku 
platformy – rysunek nr 5).  

Jedną z form materiałów stworzoną w wyniku prowadzonego monitoringu, które służyły sprawnej 
logistyce i organizacji, były plany lekcji. Okazało się, że oprócz ogólnego schematu i tytułów rozdziałów 
poszczególnych części modułów uczestnikom była potrzebna wiedza bardziej praktyczna i konkretna - 
co będą robić na poszczególnych lekcjach, by lepiej móc orientować się w przebiegu szkolenia. Oto, jak 
wyglądał jeden z takich planów:  

  

100%

85%

100%

72% 71%

57%

29%

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec

Odsetek uczestników szkolenia, 
którzy zalogowali się na platformę
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Plany lekcji były rozsyłane mailowo przez sekretariat Projektu przed kolejnymi zajęciami. Uczestnicy 
mówili podczas wywiadów, że jest to bardzo przydatne – przypominało im o terminie. Po drugie, 
każdorazowo uczestnicy czytali, co tym razem będą robić - mogli się już wdrożyć w tematykę i 
przygotować. 

Wniosek. Plany lekcji, rozsyłane przed zajęciami, powinny zostać wprowadzone jako stały materiał 

dla uczestników. 

W założeniu, materiały merytoryczne zamieszczone na platformie, miały być wsparciem dla 
uczestników w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu jej. W wyniku prowadzonej diagnozy na początku 
projektu i zaleceń z niej wynikających, starano się uwzględnić różne rodzaje materiałów – zarówno te, 
które można wydrukować w formie podręcznika, jak i te umożliwiające przećwiczenie nowych 
umiejętności (zrezygnowano z nagrań klasycznych wykładów). Zróżnicowanie materiałów wynikało 
również z założeń andragogiki, która podkreśla, że efektywne uczenie dorosłych musi uwzględniać fakt, 
że jedna osoba uczy się lepiej czytając tekst, inna słuchając a jeszcze inna musi mieć możliwość 
zrobienia ćwiczenia samodzielnie.  

Uczestnicy od początku korzystali z udostępnionych im materiałów. Regularnie, po każdym module, 
proszono odbiorców o ocenę przygotowanych materiałów na pięciostopniowej skali. W poniższej tabeli 
przedstawiono średnie ocen przydzielonych przez uczestników materiałom do każdego modułu.  

 

Moduł 3  

Lekcja 9: Zapytania złożone 

Cel tych zajęć: 

• Poznanie możliwości wykorzystywania zapytań, w których w poleceniu SELECT 
SQL wykorzystujemy inne polecenie SELECT. 

• Poznanie wariantów zastosowania wyrażeń CTE do definiowania chwilowych 
zbiorów danych na potrzeby zapytania. 

Umiejętności i informacje omawiane w trakcie zajęć, czyli dowiemy się… 

• Pisać i wykonywać zapytania złożone, wykorzystywać operatory działania na 
zbiorach. 

• Wykorzystać wyrażenia CTE (COMMON TABLE EXPRESSION) do realizacji 
złożonych zadań. 

Wszystkie informacje omawiane przez prowadzącego, pomoce naukowe, ćwiczenia i 
test sprawdzający zdobytą wiedzę, można znaleźć na platformie EFEKTYWNI50+ w 
zakładce MODUŁYà Moduł 3 à Rozdział 9. 

Rysunek 6: Wygląd jednego z planów lekcji przygotowanego na potrzeby Projektu. Opracowanie własne. 
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Prosimy ocenić różne aspekty zajęć na skali od 1 do 5 

 Komunikacja Excel SQL Raportowanie Standardy 

Przygotowanie 
materiałów szkoleniowych 
na Platformie 
internetowej 

4,42 4,40 4,54 4,57 4,55 

Tabela 9: Zestawienie średnich ocen z ankiet CAWI z poszczególnych modułów. 

Widać, że oceny są bardzo wyrównane, relatywnie najwyżej oceniono materiały dotyczące 
raportowania (różnica jednak w stosunku do innych ocen jest rzędu setnych). Gdy spojrzymy jednak na 
poniższy wykres widać, że w najwięcej najwyższych ocen (w skali pięciostopniowej) przyznano 
materiałom SQL, po nich zaś komunikacji.  

 

 
Wykres 23: Zestawienie danych pochodzących z ankiet CAWI po poszczególnych modułach. Respondenci odpowiadali na 

pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 5 najwyższą. Za każdym razem mogli udzielić tylko 1 
odpowiedzi. 

Warto przyjrzeć się danym dotyczącym korzystania z konkretnych rodzajów materiałów w 
poszczególnych modułach. W tabeli, w lewej kolumnie, wymieniono zarówno te od początku istniejące 
na platformie, jaki te które były dokładane sukcesywnie (nagrania z wideokonferencji). Uczestnicy 
odpowiadali zaznaczając samodzielnie w ankiecie typy materiałów, z których korzystali. 
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Z jakich materiałów Pan/Pani korzystał/a w module: 

 Komunikacja Excel SQL Raportowanie Standardy 

Materiały szkoleniowe (PDF) 92% 81% 79% 82% 77% 

Ćwiczenia 76% 63% 71% 50% 63% 
Test sprawdzający na 

Platformie internetowej 
Efektywni 50+ 

53% 31% 50% 18% 27% 

Plany lekcji 78% 61% 55% 47% 38% 

Nagrania wideokonferencji 39% 61% 63% 63% 46% 

Filmy instruktażowe 53% 58% 58% 42% 35% 
Nie korzystałem z żadnych 

materiałów 0% 3% 0% 3% 8% 

Tabela 10: Zestawienie danych pochodzących z ankiet CAWI po poszczególnych modułach. 

Warto podkreślić także, że niemal wszyscy użytkownicy korzystali z różnych materiałów - najczęściej z 
trzech lub czterech rodzaju materiałów, najrzadziej z żadnego a w drugiej kolejności z jednego rodzaju 
materiału.  

Z ilu typów materiałów korzystają? 

 Komunikacja Excel SQL Raportowanie Standardy 
Z żadnego 0% 3% 3% 3% 8% 

1 typ 6% 7% 5% 11% 15% 

2 typy 14% 19% 8% 26% 10% 

3 lub 4 43% 41% 47% 42% 60% 

5 lub 6 37% 31% 37% 18% 6% 
Tabela 11: Zestawienie danych opracowanych na podstawie ankiet CAWI po poszczególnych modułach. 

Wniosek. Różnorodność materiałów była korzystna dla uczestników. Podczas nauki korzystali z 3 lub 

4 typów materiałów. 

Z powyższych tabel wynika, że materiały były używane przez więcej niż połowę uczestników. 
Najczęściej deklarowano korzystanie z materiałów w formie PDF we wszystkim modułach.  Uczestnicy 
przyznawali także podczas wywiadów, że często tam zaglądają, prowadzący zaś w ankietach pisali, że 
widzą czasem wydrukowane materiały obok komputerów podczas zajęć. Stosunkowo rzadko uczestnicy 
deklarowali robienie testów po zakończeniu lekcji. Podczas wywiadów uczestnicy przyznawali, że 
korzystają adekwatnie do potrzeb, co tłumaczono tym, że gdy nie rozumieją pewnych rzeczy i chcą 
sprawdzić, czy w końcu udało im się przyswoić materiał wówczas robią testy weryfikujące wiedzę. 
Dobrze przedstawia to jedna z wypowiedzi: 

Ja głównie z testu (korzystałam –red.). A jak nic mi nie wychodziło, to wracałam do 
materiałów, filmów instruktażowych, gdy nie byłam w stanie pojąć.. 

Warto te deklaracje skonfrontować z danymi zbieranymi podczas monitoringu testowania – pobrania 
materiałów z platformy. Poniższy wykres pokazuje, jaki procent odbiorców pobierał jakie materiały w 
kolejnych miesiącach. 
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Wykres 24: Dane pochodzą z monitoringu platformy, odnoszą się do liczby osób, które zalogowały się na platformę. 

Wniosek. Podsumowując zarówno deklaracje uczestników, jak i statystyka prowadzona w ramach 

monitoringu pokazuje, że najczęściej korzystano z materiałów w formie dokumentów PDF. 

Dane z monitoringu pokazują także dość częste korzystanie z filmów instruktażowych, 

czego w deklaracjach nie widać tak wyraźnie.  

Być może wynika to z kwestii, która pojawiła się podczas wywiadu grupowego: filmy instruktażowe, 
nakręcone przed rozpoczęciem szkoleń, wynikały z programu przygotowanego przed rozpoczęciem 
testowania. Przykłady poruszane podczas zajęć wynikały z jednej strony ze struktury programu, ale 
często prowadzący dostosowywali je do próśb uczestników, modyfikowali tak by w największym 
stopniu im odpowiadał. W efekcie na platformie były pokazane filmiki z nieco innymi przykładami niż 
te poruszane na zajęciach, co przeszkadzało niektórym uczestnikom i zgłaszali ten fakt na wywiadzie. 
Dlatego być może cenili je mniej i związku z tym w mniejszym stopniu deklarowali w ankietach, choć 
faktycznie do nich zaglądali.  

O materiałach uczestnicy dużo mówili podczas wywiadów, odnosili się do nich także prowadzący 
zajęcia. Przede wszystkim uczestnicy potwierdzają dane ilościowe przedstawione wyżej mówiące o 
plikach PDF, z których korzystano często i chętnie. Jedna z osób przyznała, że ceni i woli materiały 
drukowane: 

Ja z materiałów, które były dostępne w formie PDFów, to oczywiście wydrukowałem i mam 
to u siebie wsadzone, bo mam taki styl, że jeżeli są jakieś podpowiedzi, które akurat mi się w 
tym momencie nie przydadzą, to zawsze to sobie gdzieś tam wpinam do segregatora i 
później wracam do tego. 

Inny rozmówca, którzy także korzystał miedzy innymi plików PDF, miał inne podejście: 

Ja sobie część z tych materiałów zgrałem, bo ja jestem z kolei takim raczej... nie lubię mieć 
dużo papierów, ale przyznam, że jak to kopiuję, to wszystko jest dla mnie jasne. 

Zwracano też uwagę że na początku częściej korzystano z rożnego rodzaju materiałów, zaglądano, 
sprawdzano które z nich najbardziej uczestnikom odpowiadają. Spadek aktywności widać także na 
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STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC

Odsetek osób, które pobrały różne materiały z platformy 
w kolejnych miesiącach

Dokumenty Filmy instruktażowe Test
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powyższych wykresach. Z jednej strony uczestnicy coraz więcej potrafili sami zrobić, z drugiej strony 
czuli się pewniej i bezpieczniej by pytać prowadzących podczas zajęć a nie samodzielnie szukać 
informacji.  

Warto spojrzeć na dane z CAWI w jakim stopniu uczestnicy oceniają przydatność materiałów, do 
których udało im się zajrzeć podczas nauki. Najwyżej oceniono filmy instruktażowe oraz nagrania z 
wideokonferencji. Najniżej plany lekcji.  

 

 
Wykres 25: Zestawienie danych z ankiet CAWI RAPORTOWANIE. respondenci odpowiadali na pięciostopniowej skali – na 

wykresie przedstawiono dane zagregowane (top two/ bottom two) – przy czym odnosili się tylko do tych materiałów, 
których używali. 

Do materiałów, ich zakresu i przygotowania odnosili się także prowadzący w comiesięcznych 
ankietach. Można przedstawić w punktach najważniejsze kwestie, na które zwracali uwagę: 

1. Materiałów jest bardzo dużo i nie do wszystkich odnosili się podczas zajęć. Jak przyznał jeden 
z prowadzących: Część ćwiczeń była wykonana wspólnie z uczestnikami, wszystkie ćwiczenia 
zostały zalecone jako nauka własna. Wykonanie wszystkich ćwiczeń w ramach zajęć 
wymagałoby zwielokrotnienia ilości godzin lekcyjnych 
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2. W początkowym okresie materiały zdaniem prowadzących były zbyt trudne (głównie 
ćwiczenia) dla uczestników, by mogli wykonać je sami (poza pojedynczymi osobami, które 
miały zdecydowanie wyższe umiejętności niż pozostali uczestnicy). Dlatego sugerowano 
przeformułowanie ćwiczeń w wersji finalnej produktu.  

3. Prowadzący nie mieli dostępu do testów uczestników, zachęcali jednak do ich wypełniania. Z 
jednej strony było to celowe, gdyż miały one służyć wyłącznie uczestnikom, z drugiej strony 
gdyby mieli do nich dostęp widzieliby kto i jaki ma trudności. Z wywiadów zaś wynikało, że 
istniałaby potrzeba weryfikacji wiedzy między poszczególnymi modułami w taki sposób by 
zaliczenie testu umożliwiało przejścia na kolejny poziom szkolenia. 

4. Filmy instruktażowe oceniano jako spełniające swoją rolę i nie wymagające modyfikacji. 
Podkreślono jednak, że jest to materiał pomocniczy dla uczestników do wykorzystania 
samodzielnego, jak przyznał prowadzący: Nie widzę potrzeby korzystania z nagrań, gdy 
można to samo zademonstrować „na żywo” Nagrania mają na celu ułatwić uczestnikom 
samodzielne wykonywanie ćwiczeń zrealizowanych w czasie zajęć w celu utrwalenia wiedzy. 

5. Pojawiły się sugestie dotyczące materiałów konkretnych modułów: 

a. Excel-potrzeba rozszerzonych i pogłębionych materiałów, na co zwracali uwagę także 
uczestnicy. 

b. Potrzebna zmodyfikowania materiałów dotyczących komunikacji ze względu na 
zmiany, które miały miejsce w programie.  

c. SQL – potrzeba zamieszczenia większej liczby przykładów poleceń z omówieniem 
sposobu ich działania a także zwiększenia liczby samych ćwiczeń. 

Podsumowując można powiedzieć, że obecnie materiały spełniły oczekiwania większości uczestników, 
którzy z nich korzystali. Warto podkreślić, że też część osób nie korzystała z nich w takim zakresie w 
jakim by chciała czy planowała, co tłumaczono brakiem czasu.  

Uczestnicy mówili o planach, jakie mają z nimi związane, o tym, że będą czytać na urlopach, po 
szkoleniu. Wydaje się też, że struktura i pomysł szkolenia oparty był głównie na kontakcie z 
prowadzącym i bieżącym wyjaśnianiu niejasności podczas lekcji w związku z czym uczestnicy nie mieli 
palących potrzeb szukaniu wyjaśnień w dostępnych materiałach (choć na początku miało to miejsce 
częściej niż pod koniec szkolenia).  

Grupy, które miały zajęcia jako ostatnie, zwracały uwagę, że część materiałów byłaby bardziej 
przydatna gdyby udało się w większym stopniu omówić wszystkie potrzebne kwestie na zajęciach. 
Zdaniem jednej z osób podczas zajęć nie było wystarczająco dużo czasu by dokładnie i kilka razy 
przećwiczyć zadanie, tak jak potrzebowała tego respondentka. Gdyby było to możliwe, wówczas 
korzyści z materiałów byłyby większe. Jak przyznała podczas wywiadu:  

Ja mało (korzystałam z materiałów – red.), bo takie tempo mieliśmy, że ja bym musiała rzucić 
pracę, żeby zrobić to wszystko … i się przygotować na następne zajęcia. 

Wniosek. Materiały były oceniane pozytywnie, jednak nie były wykorzystywane bardzo intensywnie. 

W nauce kluczowy był bezpośredni kontakt z prowadzącym. 

Pojawiły się sugestie wynikające ze zróżnicowania poziomów grup (ze względu na wiedzę i 
umiejętności uczestników i idące za tym materiały. Zatem widziano by ewentualnie potrzebę 
„poszerzenia” zakresu materiałów o kwestie jeszcze bardziej szczegółowe i trudniejsze z poszczególnych 
tematów, dla osób które chciałby się specjalizować np. w Excelu. Z drugiej pojawiały się w ankietach 
sugestie dotyczące potrzeb materiałów tłumaczących w sposób bardziej „łopatologiczny” zagadnienia.   

Uczestnicy zwracali także uwagę, że ich zdaniem materiały drukowane powinna zapewnić uczelnia.  
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Choć pojawiały się pojedyncze uwagi do materiałów, uczestnicy byli zdania, że fakt iż one są na 
platformie (lub częściowo na SharePoincie, gdzie wkładali je prowadzący bądź sekretariat Projektu) 
dawała uczestnikom poczucie, że w każdej chwili mogą do nich sięgnąć. Na pytanie, czy może z 
którychś, rzadziej używanych, można by zrezygnować przyznano: 

Wszystko jest ważne, potrzebne i dobrze byłoby, żeby to można było jakoś dostać w formie 
zgranej.  

Opinię zdecydowanej większości odbiorców widać także na poniższym wykresie. Spośród materiałów, z 
których można by zrezygnować wymieniono najczęściej testy sprawdzające, nagrania wideokonferencji 
oraz ćwiczenia. Są to jednak nieliczne wskazania (4 osób), które mogą także niekiedy zaskakiwać 
porównując wyniki użyteczności materiałów.  

 
Wykres 26: Dane pochodzą z ankiety CAWI Raportowanie. Respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi. Liczba osób, które 

odpowiedziało na to pytanie to 38. 

Wniosek. Należy zachować wszystkie typy materiałów w ostatecznej wersji szkolenia. 

SharePoint 

Jak wspomniano wyżej, część osób korzystała z materiałów umieszczonych na SharePoint. Na portalu 
pracy grupowej znalazły się: kalendarz spotkań, część materiałów ćwiczeniowych i forum dyskusyjne a 
także inne dokumenty potrzebne do realizacji lekcji, wkładane przez prowadzących. 

» Kalendarz spotkań – zawierał informacje, kiedy i jaka grupa ma zajęcia oraz jaka tematyka 
będzie poruszana i link do wirtualnej sali szkoleniowej. 

Kalendarz zajęć dla wszystkich grup - przykładowy widok dostępny po zalogowaniu: 

11,1%

11,1%

2,8%

2,8%

0,0%

0,0%

72,2%

test sprawdzający

 plany lekcji

ćwiczenia

nagrania wideokonferencji

materiały szkoleniowe

filmy instruktażowe

według mnie wszystkie są potrzebne

Czy któreś z przygotowanych materiałów są 
niepotrzebne?
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Rysunek 7: Widok Kalendarza. 

Kalendarz powstał częściowo dlatego, że początkowo o czym piszemy w innej części raportu. 
Stworzenie kalendarza z bezpośrednimi linkami do wirtualnych sal szkoleniowych znacznie skróciło 
„drogę” na zajęcia. Niezamierzonym efektem kalendarza, było wzmocnienie rotacji uczestników, dzięki 
temu, że mogli oni podejrzeć, kiedy inne grupy mają zajęcia z danego tematu. 

Wniosek. Wspólny kalendarz dla wszystkich grup to dobre rozwiązanie. Dodanie linku do wirtualnej 

sali szkoleniowej ułatwia udział w wideokonferencji. 

» Materiały szkoleniowe – bazy danych do ćwiczeń, pliki Excela wykorzystywane podczas zajęć, 
część materiałów informacyjnych. 

Materiały szkoleniowe na SharePoint były uzupełniane w miarę potrzeb, które pojawiły się dość 
szybko. Na temat zamieszczanych na bieżąco materiałów wypowiedziała się jedna z osób podczas 
wywiadu odpowiadając na pytanie, czy jakichś materiałów brakowało podczas szkoleń: 

Na początku brakowało nam w SQLu tabel i później pan Andrzej szybko po jakimś czasie 
nadrobił i dostaliśmy tabele… 

Reagowanie na potrzeby uczestników i zamieszczanie materiałów było bardzo istotne, szczególnie na 
początkowym etapie szkolenia, kiedy uczestnicy dopiero zapoznawali się z budową baz danych i mieli 
podczas kursu odpowiadać na pytania odnośnie struktury zbioru.  

Wniosek. Na platformie szkoleniowej dobrą praktyką było umieszczanie baz danych i plików do 

ćwiczeń dla uczestników. Informacje o tym, skąd można pobrać materiały powinny być 

umieszczane w kalendarzu spotkań.  

W trakcie szkolenia uczestnicy powinni mieć łatwość w korzystaniu z materiałów ćwiczeniowych, 
dlatego warto się zastanowić nad skoncentrowaniem różnych typów materiałów w jednym miejscu. W 
tej chwili materiały są rozproszone pomiędzy platformą e-learningową a portalem pracy grupowej. 
Ponadto uczestnicy w trakcie wywiadów nie zwracali uwagi na to, że mieli jakieś trudności w 
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korzystaniu z SharePoint. Można z tego wywnioskować, że wszystkie materiały szkoleniowe powinny 
być dostępne właśnie za pomocą tego medium. 

Ponadto trzeba przygotować materiały zgodnie ze zweryfikowanym planem zajęć. Wielokrotnie w 
wywiadach pojawiały się wypowiedzi, że uczestnicy nie korzystali z materiałów w takim stopniu jak by 
mogli, ponieważ nie korespondowały one z aktualnym tematem zajęć. W ankiecie CAWI pojawiła się 
taka sugestia: 

(Potrzebne jest – red.) Ściśle skorelować plan wszystkich zajęć np. korzystanie z tej samej 
bazy danych przez wszystkich prowadzących przynajmniej w fazie wstępnej. 

Kwestia uporządkowania materiałów wymaga jeszcze dalszej pracy koncepcyjnej. 

Wniosek. Wszystkie materiały uporządkowane i pogrupowane w odpowiednich katalogach powinny 

znajdować się na SharePoint. 

Jednym z celów szkolenia było zachęcanie uczestników do używania przedstawianych technologii w 
swojej pracy. W odniesieniu do SharePoint można odnotować taki pozytywny głos: 

Nie zgodzę się, że w małej firmie SharePoint jest niepotrzebny, bo ja myślałam, żeby 
wyeliminować ciągłe wysyłanie maili w firmie od jednej do drugiej osoby. Dlatego, że potem 
nie wiem, ile mam tych maili i od kogo, zaczynam gubić pocztę. (Dlatego też – red.) 
SharePoint i wprowadzenie tam ważnych dokumentów i wyeliminować obieg papierowy czy 
mailowy w dużej ilości. Mnie to na przykład bardzo interesowało. 

Dla wielu osób taki sposób pracy jest zaskoczeniem, ale i pozytywnym doświadczeniem. 

» Dyskusja – forum dostępne dla uczestników szkolenia 

Choć forum było omawiane podczas zajęć z pierwszego modułu szkoleniowego, nie cieszyło się ono 
zbyt dużą popularnością. Służyło czasami do kontaktu z prowadzącymi lub do publikowania swoich 
wypowiedzi, jednak działo się to na niewielką skalę. Z pewnością przyczyniło się do tego kilka 
czynników: 

• Z prowadzącymi można było się skontaktować łatwiej poprzez maila lub rozmowę przez 
Lync. 

• Uczestnicy niektórych grup nie znali między sobą na tyle, by aktywnie uczestniczyć w 
dyskusji. Niewielka liczba zajęć stacjonarnych nie wspierała integracji. 

• Uczestnicy wielokrotnie podkreślali, że pierwsza połowa roku jest dla nich czasem bardzo 
intensywnej pracy zawodowej, mogli więc nie mieć czasu, żeby prowadzić rozbudowaną 
dyskusję. 

• Wreszcie – wydaje się, że uczestnicy preferują kontakt bezpośredni i mimo wszystko 
dyskusja na portalu nie jest dla nich oczywistym kanałem. 

Lync 

Jako sposób realizacji wideokonferencji wybrano program Lync. Posiada on wiele funkcji, które 
okazały się istotne dla sprawnej realizacji szkolenia: 

» Możliwość prowadzenia szkolenia dla większej grupy uczestników. 

» Uczestnicy nie musieli kupować oprogramowania, żeby brać udział w kursie. 

» W czasie zajęć można było korzystać z tablicy, czyli obszaru na pulpicie, na którym mógł pisać 
zarówno prowadzący, jak i uczestnicy. 

» Rozmowy tekstowe w czasie zajęć. 
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» Możliwość użycia anonimowych ankiet. 

Przy czym spośród powyższych kluczowe okazało się trzy pierwsze cechy. Niektóre funkcje programu 
nie sprawdziły się lub były nieefektywne: powodowały więcej trudności niż przynosiły zysku. Do nich 
można zaliczyć: 

» Brak możliwości rozmowy w trakcie zajęć – prowadzący wybiórczo włączał mikrofon 
poszczególnym uczestnikom. 

» Brak możliwości rozmowy wideo podczas zajęć – obraz z kamery przesyłany pomiędzy kilkoma 
uczestnikami stanowił zbyt duże obciążenie dla łączy internetowych. 

» Problemy z nagrywaniem spotkań – obecna jakość nagrań nie jest wystarczająca dla 
samodzielnej nauki. Zatem osoby, których nie było na zajęciach w niewielkim stopniu mogą 
skorzystać z oglądanych nagrań. 

» Problemy techniczne – aktualna wersja Lync 2013 nie obsługuje starszych systemów 
operacyjnych. 

Być może trudności te da się wyeliminować z czasem – kiedy więcej osób będzie miało nowsze systemy 
operacyjne, a generalna jakość łączy internetowych się polepszy. Póki co, jednak Lync w średnim 
stopniu spełnia stawiane mu wymagania. 

Warto zastanowić się nad alternatywnymi rozwiązaniami. Firmy szkoleniowe wykorzystują inne 
programy do prowadzenia kursów on-line np.: 

» GoToMeeting firmy Citrix. 

» QuickMeeting firmy Cisco. 

Wniosek. Należy zastanowić się nad innym programem do prowadzenia szkolenia, który jednak 

będzie spełniał kluczowe funkcje. 
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C. Trudności w testowaniu   

Podczas testowania realizatorzy spotkali się z różnego rodzaju barierami. Część z nich przewidzieli 
i dość szybko udało się je rozwiązać, rozwiązanie innych zajęło więcej czasu. Na potrzeby raportu 
ograniczenia podzielono na dwie grupy: techniczne oraz organizacyjno-logistyczne. W ramach każdego 
z tych obszarów poszczególne kwestie przedstawiono w punktach.  

* Trudności techniczne 

1. Jakość sprzętu i oprogramowania uczestników 

Według założeń projektu, uczestnicy mieli korzystać ze swoich komputerów, co oznacza różnorodność 
sprzętu i oprogramowania. Podczas pierwszych zajęć prowadzący z uczestnikami mieli przeprowadzić 
niezbędne uaktualnienia, które umożliwią korzystanie ze szkolenia. Jednak okazało się, że niekiedy 
oprogramowanie uczestników było na tyle niekompatybilne. Mimo zainstalowania bieżących 
aktualizacji, nie było możliwe szybkie i sprawne włączenie danego komputera do użytkowania.  

Co więcej, okazało się, że Windows XP nie współpracował prawidłowo z oprogramowaniem Lync 2013. 
W efekcie, liczba problemów technicznych nawarstwiła się w taki sposób, że pierwsze kilka zajęć było 
poświęconych głównie na kwestie techniczne, a nie merytoryczne.  

Ponadto często umiejętności uczestników nie wystarczały, aby samodzielnie dokonać nawet 
najprostszych aktualizacji, zaś prowadzący nie mógł zająć się każdym z osobna, gdyż reszta grupy 
traciłaby zajęcia.  

W związku z tą sytuacją, WWSI zatrudniło osobę, która służyła bieżącą pomocą uczestnikom. 
Informatyk umawiał się przed każdymi zajęciami z kolejnymi osobami, by przygotowywać ich 
komputery do pracy. 92% uczestników szkolenia pracowało na laptopach, ale do niektórych osób, 
technik jeździł do domów by sprawdzić i przygotować sprzęt stacjonarny.   

2. Trudności w łączności 

Mimo pracy technika, zapewniania uczestnikom niezbędnych słuchawek i mikrofonu, które okazały się 
bardzo istotne dla sprawnej komunikacji, inna kwestia utrudniała płynne prowadzenie zajęć.  

Zdarzały się trudności w łączności - problemy z serwerem lub Internetem. WWSI i prowadzący 
podejmowali różne kroki, by minimalizować zjawisko „wypadania” uczestników z wideokonferencji - 
takie przypadki miały miejsce od początku do końca szkolenia.  

Dobrze prezentuje to wypowiedź jednego z uczestników z ankiety: 

W czasie lekcji w postaci wideokonferencji trudności sprawiało mi korzystanie z wielu 
narzędzi jednocześnie (pulpit zdalny, komunikator, pliki) a powodem był i jest dostawca 
Internetu a właściwie siła sygnału, jaki nie może być mi zagwarantowana w najbliższym 
czasie. Przerwy takie „wybijały" mnie ze spokojnego przyswajania wiadomości 
przekazywanych przez wykładowcę. 

Uczestnicy pisali o tych trudnościach także w ankietach: zrywanie połączeń, trudności z "wejściem" 
do sali wideokonferencji, brak słyszalności lub pogłosy uniemożliwiające korzystanie 
z wideokonferencji. Przy czym w wywiadach grupowych uczestnicy mówili, że były to początkowe 
trudności, do trzech pierwszych lekcji, po których zazwyczaj nabywali już biegłości lub przyzwyczajali 
się do taki sytuacji, albo lepiej sobie z nimi radzili.  

Wśród działań, które miały minimalizować takie przepadki było: 

• Na początku wideokonferencji prowadzący, pokazywali się uczestnikom na chwilę, ale 
potem wyłączali swój obraz wideo, żeby nie obciążać łącza internetowego i serwerów. 
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• To samo robili uczestnicy, którzy podczas lekcji mogli mieć opcję widzenia 
uczestników innych w ekranie komunikatora, ale z jednej strony „zabierało to miejsce 
na pulpicie” z drugiej zaś zabierało przepustowość łącza. 

• Nagrywanie wideokonferencji przy pomocy opcji wbudowanych w Lync 2013 w 
przypadku jednego prowadzącego zawsze przerywało połączenie. Prowadzący zmienił 
program do nagrywania wideokonferencji. 

• Niektórzy uczestnicy mieszkający pod Warszawą korzystali z łącza radiowego, które 
znacząco utrudniało sprawny udział w zajęciach. Z jednej strony uczestnicy dzielili się 
dobrymi radami, co zrobić, by unikać rozłączania, z drugiej niekiedy korzystali z 
pomocy innych (umawiali się na zajęcia u osób, które miały stałe łącze internetowe). 
Jedna osoba wręcz postawiła maszt na swojej działce, by mieć dobry dostęp do 
Internetu.   

Podsumowując opisane wyżej trudności warto spojrzeć na odpowiedzi z ankiety wypełnionej przez 
uczestników po module SQL (3 moduł). Prosiliśmy o zaznaczenie, które trudności miały miejsce. 
Można było wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. Jak widać z poniższych odpowiedzi dotyczące jakości 
połączenia są zgłaszane najczęściej. 

Czy podczas zajęć miał/a Pan/Pani jakieś problemy techniczne? 

Problemy z logowaniem, podłączeniem się do wideokonferencji, 
zrywanie połączenia 

40,54% 

Problemy ze sprzętem (brak dźwięku, obrazu, pogłos) 35,14% 

Problemy z Internetem 32,43% 

Problemy z oprogramowaniem 10,81% 

Nie było problemów 24,32% 

Tabela 12: Dane pochodzą z ankiety CAWI SQL. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Liczba osób, które odpowiedziały na to 
pytanie to 37. 

Warto dodać także, że były osoby, które przez całe szkolnie nie natrafiły na żadne problemy. Wszystko 
było w porządku. 

Wniosek. Podczas zajęć, na których osoby zapoznają się w nowymi rzeczami a do tego muszą 

poradzić obie z trudnościami technicznymi, bardzo potrzebna jest stała pomoc technika lub 

asystenta. Wówczas trener może prowadzić zajęcia dla tych osób, które już się podłączyły, a 

pozostałe - przy pomocy asystenta - starają się prowadzić sobie ze sprzętem. Ma to duże 

znaczenie zwłaszcza na początkowym etapie szkolenia.  

3. Zapewnienie sprzętu przez organizatora 

Podczas badania uczestnicy przyznali, że zapisując się na szkolenie nie mieli jasności, że najlepiej mieć 
laptopa. Poniższe dwa cytaty (pierwszy z ankiety, a drugi z wywiadu) pokazują, że informacje 
o szkoleniu nie zawierały szczegółów na temat sprzętu, który będzie potrzebny. Jednocześnie w obu 
wypowiedziach widać oczekiwanie, że to organizator zapewni niezbędny sprzęt:  
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Przed rozpoczęciem nie zostaliśmy poinformowani o tym, że mamy mieć dwa komputery: 
jeden do oglądania wideokonferencji, drugi do ćwiczenia w czasie wideokonferencji. 
Uczestnicy powinni być wyposażeni na okres szkolenia w dodatkowy komputer. 

Powiedziano, że będą jakieś wideokonferencje, no to przyszłam, w domu mam komputer, w 
firmie mam komputer, ale nagle się okazuje, że najlepiej, żeby był laptop. Później się okazuje, 
że jak po prostu wysłuchujemy lekcje, coś tam trzeba zrobić, to przydałby się jeszcze jeden 
monitor. Jeden monitor, żeby na jednym po prostu patrzymy, co prowadzący mówi, a na 
drugim sobie wykonujemy to ćwiczenie. I według mnie po prostu szanowna Unia powinna 
nas wyposażyć dodatkowo... 

W wypowiedziach wielu uczestników widać roszczeniową postawę wynikającą prawdopodobnie 
z przyzwyczajenia się do tego, że w ramach unijnych projektów wiele rzeczy jest finansowanych, 
włącznie ze sprzętem komputerowym, choćby na czas trwania projektu.  

Warto dodać, że w przypadku jednej osoby, której mimo wielu prób i pomocy zarówno technika, 
prowadzących zajęcia, jak i metodyka nie udało się odpowiednio skonfigurować laptopa, WWSI 
wypożyczyło laptop na czas trwania szkolenia z własnych zasobów.  

Jednak uwaga, co do korzystania z dwóch monitorów w czasie wideokonferencji wydaje się zasadna. 
Podkreśla to także prowadzący: 

Usilnie zalecane dwa monitory. Pozwala to na wygodne równoczesne śledzenie demonstracji 
prowadzonej przez prezentera i wykonywanie ćwiczeń. 

Wniosek. W czasie tego typu szkoleń najwygodniej pracuje się, gdy do dyspozycji ma się dwa 

monitory. Należy zastanowić się, jak tą kwestię uwzględnić w ostatecznej wersji szkolenia. 

* Braki umiejętności u uczestników 

Uczestnicy najbardziej odczuwali opisane wyżej trudności podczas zajęć zdalnych, kiedy nie mieli kogo 
poprosić o pomoc lub zapytać jak rozwiązać problem. Zwłaszcza, że jak przyznali czasami po prostu nie 
wiedzieli jak go nazwać - nie wiedzieli co jest przyczyną sytuacji, że nie mogą się połączyć do wirtualnej 
sali, nie widzą zdalnego pulpitu lub gdy na tym pulpicie, na przykład, nie widzą żadnej ikony.  

Jak przyznała jedna z osób: ja się często gubiłam. Także metodyk uczestniczący w zajęciach napisał 
w raporcie po jednej z takich obserwacji: Brak podstawowej znajomości technologii informatycznych 
u większości uczestników szkoleń. Brak umiejętności skonfigurowania własnego komputera 
u większości uczestników szkoleń. 

Uczestnicy przyznawali także, że początkowe tempo pracy było zbyt duże, choć być może w większym 
stopniu oznaczało to trudności ze zrozumieniem materiału. Rozwiązaniem byłoby tu więcej czasu na 
kilkakrotne przećwiczenie jednej rzeczy. Jedna z osób tak napisała w ankiecie: Na początku zajęć 
proponuję mniejsze tempo, gdyż ze względu na opóźnienie sygnału nie można było nadążyć za 
prowadzącym. Dalsze zajęcia - po uzyskaniu umiejętności pozwoliły na lepsze śledzenie wyjaśnień i 
robienie ćwiczeń jednocześnie.  

Dlatego warto podkreślić, że nowe umiejętności, które zdobywali podczas zajęć wymagały niekiedy od 
nich dużego wysiłku i uporu. Przyznawali, że trudnością było: Pokonanie stresu, aby nadążyć w 
wykonywaniu ćwiczeń i poleceń wykładowcy za innymi uczestnikami szkolenia.  

Nie wszystkie kwestie były proste i łatwe, trudnością była nowa nomenklatura. Często musieli też 
wielokrotnie próbować zanim coś się udało, nawet jeśli komputery i Internet sprawnie działały. Można 
powiedzieć o różnego rodzaju barierach umiejętnościowych, które mieli uczestnicy. Jak przyznał 
podczas wywiadu jeden z nich: trzeba opanować nowe rozszerzenia ciała, nowe myszki, nowe 
klawiatury… Prowadzący podkreślali jednak, że uczestnicy byli bardzo zaangażowani, nie poddawali 
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się mimo początkowych klęsk, wiele razy podejmowali próby. Prowadzący podkreślali także, że sukces, 
który w końcu odnieśli sprawiał im bardzo dużo satysfakcji. Udawało im się pokonywać bariery nie 
tylko zewnętrzne, ale także swoje własne.   

Jedną z barier, o których należy tu wspomnieć i w przyszłości zwrócić uwagę, to duże zróżnicowanie 
wiedzy między uczestnikami. Mimo iż w zgłoszeniach określono, że szkolenie jest dla osób 
posiadających umiejętność obsługi komputera, wiedzy tej nie weryfikowano na początku. W efekcie 
były osoby mające poważne trudności i w sumie takich osób była większość. Ale były także osoby, które 
miały zdecydowanie większą wiedzę i umiejętności niż reszta uczestników (jeden z prowadzących 
wskazał 4 osoby z 65 o takich umiejętnościach). I choć było to kilka osób, to domagały się one głośno 
odpowiedzenia również na ich potrzeby. Z tego też wynikały wnioski, że pierwszy moduł dotyczący 
komunikowania był zbyt przeładowany i w przyszłości należałoby go podzielić na dwa oddzielne. Jak 
wspominał metodyk w jednym z raportów: Program modułu pierwszego za bardzo rozbudowany, a 
przede wszystkim niedopasowany do niskiego poziomu wiedzy i umiejętności większości uczestników 
szkoleń. 

W związku z tymi ograniczeniami powstały słowniki pojęć do dwóch pierwszych modułów, które 
zostały rozesłane do uczestników oraz umieszczone na SharePoicie (a także przekazane w formie 
drukowanej wraz z innymi materiałami). Zorganizowano również zajęcia dodatkowe (stacjonarne i 
zdalne).  

W tych trudnościach, o których piszą uczestnicy niezmiernie istotne jest podejście prowadzących. 
Cierpliwości i otwartość dla uczestników, ale też wiedza na temat uczenia osób 50+. Mimo, że 
prowadzący mieli doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób 50+, a także zostali zapoznani z 
założeniami i wytycznymi dotyczącymi tego na jakie kwestie należy zwracać uwagę w prowadzeniu 
zajęć dla osób po 50 roku życia, zdarzały się pojedyncze informacje, zwłaszcza wobec jednego z 
prowadzących, dotyczące braku umiejętności miękkich oraz dostosowania sposobu prowadzenia lekcji 
do osób starszych. Dotyczyło to zwłaszcza hermetycznego języka informatycznego.  

Na zakończenie warto przytoczyć wypowiedzi dwóch uczestników w ankiecie, dotyczące prowadzących:  

Duże uznanie dla Pana wykładowcy. Niesamowite zaangażowanie i bardzo dużo 
cierpliwości. 

Materiał, kompetencje, sposób prowadzenia i cierpliwość - do odznaczenia nagrodą 
specjalną :)  więcej niż najwyższy poziom. 

Wniosek. Przed rozpoczęciem szkoleń uczestnicy powinni przejść test wiedzy, w wyniku którego 

zostaną przydzielanie do grup o zbliżonych umiejętnościach. 

 

* Harmonogram 

Jednym z wyzwań było połączenie zajęć siedmiu grup oraz dwóch prowadzących w taki sposób, by 
zrealizować projekt i przyświecające mu cele. Plany grup były ustalone przed rozpoczęciem wszystkich 
zajęć, gdzie określone to, że na przykład grupa pierwsza ma zajęcia w każdy wtorek i czwartek. Jednak 
w trakcie pojawiły się kwestie nieprzewidziane, które trzeba było uwzględnić w harmonogramie zajęć. 
Do tych zdarzeń należały te leżące po stronie wykładowców (choroba jednego z nich), ale także 
zobowiązania czy inne losowe wydarzenia uczestników, którzy jednak nie chcieli tracić zajęć. W 
związku z tym sekretariat projektu uelastycznił harmonogram zajęć w taki sposób, że po pierwsze 
grupy przestały mieć stałe wszystkie zajęcia (czyli np. w ustalony wtorek i czwartek). A po drugie, 
uczestnicy jednej grupy mogli uczestniczyć w zajęciach innej grupy by w ten sposób nie tracić lekcji. 
Zrobienie „ruchomych” zajęć wynikało między innymi z faktu, że dla księgowych i biegłych rewidentów 
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czas szkolenia w znaczącej mierzy przypadł na trudny i bardzo obciążony zawodowo okres, o czym 
świadczą dwa poniższe cytaty: 

W marcu i kwietniu ograniczony czas ze względu na nasilenie prac audytowych. 

Termin szkolenia był dla mnie bardzo nieodpowiedni (nasilone prace audytowe), co 
przełożyło się na niski stopień opanowania materiału ze względu na brak czasu. 

Wniosek. Zajęcia dla księgowych i biegłych rewidentów powinny odbywać się w drugiej połowie roku 

kalendarzowego. 

Wprowadzone rozwiązania części osób się podobały, inne narzekały, że trudno ustalić inne obowiązki i 
życie domowe do zajęć, których terminy się zmieniają. Uczestnicy jednak - początkowo nieufnie 
nastawienie do innych grup - z czasem zaczęli jednak korzystać z możliwości zrealizowania zajęć w ten 
sposób. Pokazuje to poniższy wykres, na którym zaznaczono frekwencję uczestniczenia w zajęciach we 
wszystkich miesiąc oraz procent osób, które chodziły na zajęcia do innych grup (rotacja). 

 
Wykres 27: Dane pochodzą z monitoringu obecności. Dane zostały zagregowane dla poszczególnych miesięcy. 

Na wykresie widać, że początkowo rotacja osób była rzędu 5% by pod koniec szkolenia dojść do 12%. 
Podczas badania weryfikowano także, czy fakt że w zajęciach uczestniczą osoby z innych grup nie 
przeszkadza stałym uczestnikom. Odpowiedzi były negatywne, nie przekłada się to na pracę grupy, 
gdyż nowe osoby zwykle „siedzą cicho” i słuchają. Sytuacja, w której może mieć to wpływ ma miejsce 
wtedy, gdy grupa wideokonferencji jest zbyt liczna (czyli kilkanaście osób). Wówczas wpływa to 
negatywnie na zajęcia, nawet jeśli osoba nie zabiera głosu. Mimo wszystko podłączenie kolejnych 
komputerów obciążą łącza, może powodować przerywanie oraz opóźnienia dla całej grupy. Optymalna 
liczba osób w wideokonferencji to 6-8 uczestników.  

Podczas wywiadów grupowych pojawiły się wypowiedzi świadczące o tym, że z jednej strony możliwość 
uczestniczenia w szkoleniu z innymi grupami była korzystna. Z drugiej w trakcie półrocznego szkolenia 
zdarzały się sytuacje, że zajęcia nie mogły się odbyć ze względu na niedyspozycje prowadzącego, lub 
zmianę planów większości grupy. Uczestnicy wywiadów mówili, że rozbujało to ich plan dnia i 
powodowało trudności w uczestniczeniu w szkoleniu. Być może tych problemów dałoby się uniknąć, 
gdyby szkolenie prowadziło więcej niż dwóch prowadzących. 

80% 81%
85% 83%

79%
83% 82%

5% 5% 7% 9% 9%
12% 10%

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec

Frekwencja i rotacja w poszczególnych miesiącach

FREKWENCJA (% os. z gr) ROTACJA (% os. spoza grupy na spotkaniu)
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Wniosek. Powinno być więcej wykładowców. Optymalnie każdy moduł powinien być prowadzony 

przez innego wykładowcę. 

Wniosek. Grupy powinny mieć jednak stałe godziny zajęć. Mimo wszystko wydaje się to 

efektywniejszym rozwiązaniem niż „ruchome” zajęcia w różne dni tygodnia. 
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 PODSUMOWANIE 
Podsumowując warto przyjrzeć się wskaźnikom, które założono we wniosku o dofinansowanie projektu: 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika 

1 Liczba innowacyjnych produktów poddanych testowaniu. 1 100% 

2 Liczba osób w wieku 50+, którzy wzięli udział w testowaniu 
(minimum 60% kobiet). 

80 88,75% 

3 Liczba odbiorców fazy testowania - pracowników, którzy 
deklarują gotowość wykorzystania produktu finalnego w 
samodzielnym dokształcaniu. 

80 81,25% 

4 Liczba użytkowników testowania, którzy deklarują 
skuteczność i efektywność wypracowanego produktu. 

20 100% 

5 Odsetek osób, które zwiększyły wiedzę z zakresu objętego 
szkoleniem. 

56 110,71% 

6 Odsetek odbiorców fazy testowania, którzy pozytywnie 
oceniają adekwatność, skuteczność i użyteczność wstępnej 
wersji produktu finalnego. 

64 100% 

Tabela 13: Zestawienie wskaźników – opracowanie własne. 

Poniżej umieszczono wyjaśnienia do tych wskaźników, których nie osiągnięto w pełni. 

Ad 2.  

Do Projektu zrekrutowano mniejszą niż zakładano liczbę odbiorców testujących wstępną wersję modułu, jednakże 
zachowano założone proporcje odnośnie udziału kobiet i mężczyzn. Wśród przyczyn mniejszej rekrutacji można 
wymienić: 

• Bariera przed nową, zdalną formą nauczania. 

Część uczestników nie miała styczności wcześniej z tą tematyką, ani nawet nazewnictwem, które było poruszane na 
szkoleniu i które znalazło się w ogłoszeniach. Stąd wydaje się, że mogło ono stanowić barierę w zapisaniu się. 

• Odgórnie zdefiniowane kryteria dotyczące uczestników szkoleń. 

Wiele zapytań dotyczących możliwości uczestnictwa w szkoleniach pochodziła od pracowników zatrudnionych w 
dużych firmach bądź jednostkach administracji publicznej. Osoby te ze względu na niespełnianie kryteriów dostępu do 
Projektu nie mogły brać udziału w procesie testowania.  

• Długi okres testowania, trwający 6 miesięcy 

Osoby pracujące jako biegli rewidenci zgłaszały uwagi, że w I oraz II kwartale roku rozpoczynają bardzo intensywny 
okres w pracy zawodowej (działania audytowe) co może skutecznie uniemożliwić uczestnictwo w szkoleniach. 
Odpowiedzialność za własną firmę i klientów uniemożliwiła wielu chętnych zapisanie się na szkolenie.  
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Ad 3.  

W związku z mniejszą liczbą osób testujących produkt, mniejsza liczba odbiorców fazy testowania  zadeklarowała 
gotowość wykorzystania produktu finalnego w samodzielnym dokształcaniu. Warto jednak podkreślić, że wszystkie 
osoby, które ukończyły szkolenia zadeklarowały taką gotowość. 
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 ZAŁĄCZNIKI: 
- Ankieta pre-test i post test. 

- Wyniki t-Studenta 
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1 2 3 4 5 

 ZAŁĄCZNIK 1 - Ankieta pre-test i post test. 
Badanie było realizowane na początku i na końcu szkolenia w formie ankiety audytoryjnej. Uczestnicy na wszystkie 
pytania, poza metryczkowymi, odpowiadali na skali od 1 do 5, przy czym odpowiedź 1 oznaczała ocenę najniższą, a 
odpowiedź 5 – najwyższą.  

Kafeteria wyglądała następująco: 

 

 

W tworzeniu pytań uczestniczyli prowadzący, którzy z dużej puli zagadnień wybrali te, które są symptomatyczne dla 
danego zagadnienia. W ankiecie celowo użyto nazw własnych, z którymi uczestnicy mieli zaznajomić się podczas 
szkolenia.  

Pytania wstępne  

1. Prosimy zaznaczyć, jak ocenia Pan/i swój poziom obsługi komputera? 
2. Prosimy ocenić, w jakim stopniu, Pana/i zdaniem, szkolenie internetowe może pomóc osobom 50+? 

1 Moduł: Wykorzystanie internetowych technologii komunikacyjnych  

3. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i obsługiwać Microsoft Outlook? 
4. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i używać programu Lync do prowadzenia wideokonferencji? 
5. Prosimy ocenić, w jakim stopniu zna Pan/i zasady bezpieczeństwa w komunikacji? 
6. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i korzystać z biblioteki, kalendarza, dyskusji SharePoint? 

2 Moduł: Wykorzystanie programu Microsoft Excel do zadań analitycznych  

7. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i wykorzystywać arkusze kalkulacyjne ( np.: Microsoft Excell)? 
8. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i stworzyć wykres kolumnowy w Microsoft Excell? 
9. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i używać takich funkcji jak: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI.? 
10. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i utworzyć tabelę przestawną? 

3 Moduł: Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 

11. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i zaprojektować prostą bazę danych w SQL?  
12. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i napisać zapytanie z wykorzystaniem funkcji agregującej w SQL? 
13. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i napisać zapytanie filtrujące wiersze i wybierające kolumny z kilku 

źródeł w SQL? 

4 Moduł: Standardy wymiany danych  

14. Prosimy ocenić, w jakim stopniu zna Pan/i język XML? 
15. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i opisać zestaw danych z wykorzystaniem XML? 
16. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i zdefiniować wymogi dokumentu XML za pomocą XSD? 

5 Moduł: Raportowanie dla potrzeb analizy danych  

17. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i stworzyć raport w MS SQL Server 2012 Reporting Services za pomocą 
Report Builder? 

18. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i utworzyć wykres na podstawie zdefiniowanego zbioru danych? 
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19. Prosimy ocenić, w jakim stopniu potrafi Pan/i przygotować interaktywny raport MS SQL Server 2012 Reporting 
Services? 

Metryczka 

20. Jaki zawód Pan/i wykonuje? 
1. Księgowy 
2. Biegły rewident 
3. Pracownik biura obsługi / rejestracji 
4. Inny, jaki? …………………………………………………………………………………………………………………  

21. Prosimy zaznaczyć płeć: 
1. Kobieta 
2. Mężczyzna 

22. Prosimy zaznaczyć, w której grupie wiekowej się Pan/i znajduje? 
1. 50-54 
2. 55-65 
3. 66-75 
4. 76 i więcej 
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 ZAŁĄCZNIK 2 – Wyniki t-Studenta. 

A. O teście t-Studenta 

Test t-Studenta sprawdza, czy średnie w dwóch pomiarach lub dwóch grupach różnią się istotnie statystycznie.  

Jeśli wyniki różnią się istotnie statystycznie, oznacza to, że prawdopodobieństwo uzyskania takich wyników w 
pierwszym i drugim pomiarze jest bardzo małe 

Test t-Studenta mówi o tym, czy zmienna niezależna wpływa na wyniki. 

Test jest najczęściej wykorzystywany wtedy, gdy sprawdzamy wpływ jakiegoś zewnętrznego czynnika (np.: hałasu na 
szybkość wykonywanych ćwiczeń lub jak w naszym przypadku – szkolenia na poziom wiedzy). Możemy go zastosować 
w następujących wariantach: 

Grupa 1 
 

Badanie 1 
Test t-Studenta dla 

1 próby 
Sprawdzamy czy średni wynik z 1 badania 

jest różny od wyników w całej populacji 

 

Grupa 1 

  

Badanie 1 

Test t-Studenta dla 
prób zależnych 

Sprawdzamy czy średnie wyniki w badaniu 1 
i 2 różnią się od siebie. 

 

Działanie 
czynnika 

 

Badanie 2 

 

Grupa 1 

 
Badanie 1 

Test t-Studenta dla 
prób niezależnych 

Sprawdzamy czy średnie wyniki w badaniu 2 
w grupie 1 i 2 różnią się od siebie. 

 

Działanie 
czynnika 

 
Badanie 2 

 
 

Badanie 1 
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Grupa 2 

 

Działanie 
czynnika 

 
Badanie 2 

Statystyka t-Studenta ma pewne ograniczenia. Przede wszystkim musi być możliwe obliczenie średniej, czyli 
odpowiedzi respondentów muszą być na skali ilorazowej. Poza tym  

Aby móc zastosować test t-Studenta spełnione muszą być poniższe założenia: 

» Możliwe jest obliczenie średniej – odpowiedzi respondentów są na skali ilościowej; 
» Rozkład zmiennej w badaniu jest normalny; 
» Porównywane grupy są równoliczne; 
» Jeśli badamy 2 grupy dochodzi warunek dotyczący zmienności badanego czynnika, czyli wariancja w 

porównywanych grupach jest jednorodna. 

Warunkiem niezbędnym dla tego testu jest możliwość obliczenia średniej. Różne „niedociągnięcia” w przypadku 
innych warunków zmniejszają jakość testu, ale nie sprawiają, że nie można go obliczyć lub wyciągać na jego podstawie 
wniosków. 

Aby sprawdzić poszczególne warunki używa się innych testów statystycznych. Są to: 

 

B. T-Studenta w projekcie Efektywni 50+ 

W projekcie wykorzystywano procedury badawcze, które pozwalają na użycie testu t w trzech przypadkach: 

1. Pre-test i post-test w grupie uczestników szkolenia – test dla prób zależnych; 
2. Pre-test i post-test w grupie kontrolnej – test dla prób zależnych; 
3. Post-test w grupie uczestników i post-test w grupie kontrolnej – test dla prób niezależnych. 

W grupie uczestników pre-test został wykonany przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, zaś post-test – tuż przed 
rozdaniem certyfikatów kończących szkolenie.  W grupie kontrolnej pierwszy pomiar wykonano w marcu 20134, drugi 
zaś w lipcu 2014. 

Za każdym razem założenia testów były takie same: 

Czy rozkład 
zmiennej jest 
normalny

Test K-S, czyli test 
Kołmogorowa-
Smirnowa

Czy wariancje 
są jednorodne?

Test F, czyli test 
Levene’a
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» Hipoteza badawcza – średnie wyniki przed i po szkoleniu różnią się istotnie statystycznie. 
» Hipoteza zerowa – średnie nie różnią się 

H0:μ1 = μ2 

Hipoteza alternatywna to oczywiście H0:μ1 ≠  μ2 

» Za wynik mało prawdopodobny uznamy taki, którego prawdopodobieństwo wystąpienia będzie mniejsze niż 
0,05. 
p < 0,05 

Test t - Studenta 

Istotność asymptotyczna jest 
mniejsza niż 0,05 

p < 0,05 
Odrzucamy hipotezę zerową Średnie różnią się istotnie statystycznie. 

Istotność asymptotyczna jest 
większa niż 0,05 

p > 0,05 
Przyjmujemy hipotezę zerową Średnie nie różnią się istotnie statystycznie. 

 

* Badanie normalności rozkładu zmiennych 
Jak wspomniano wyżej do badania normalności rozkładu, zastosowano test Kołomogorowa – Smirnowa. Założono w 
nim, jako hipotezę zerową, że rozkład zmiennych jest normalny. Jeżeli test K-S jest istotny statystycznie (p < 0,05), 
hipoteza zerowa zostaje odrzucona i tym samym przyjmujemy, że rozkład w próbie nie jest rozkładem normalnym. 
Założenie nie zostało spełnione. Jeżeli natomiast test Kołomogorowa jest nieistotny statystycznie, możemy 
kontynuować analizę naszej hipotezy właściwej za pomocą testu t- Studenta. 

Test Kołomogorowa - Smirnowa 

Istotność asymptotyczna jest 
mniejsza niż 0,05 

p < 0,05 
Odrzucamy hipotezę zerową Rozkład zmiennej w próbie nie jest normalny. 

Istotność asymptotyczna jest 
większa niż 0,05 

p > 0,05 
Przyjmujemy hipotezę zerową Rozkład zmiennej w próbie jest normalny. 

 

Poniżej przedstawiamy tabele zawierające wyniki testu K-S dla badanych zmiennych: 

» PRE 1 – 19 i POST 1 – 19 – pre-test i post-test w grupie uczestników 
» K PRE 1 – 19 i K POST 1 – 19 - pre-test i post-test w grupie kontrolnej 

W tabelach zaznaczono na zielono te zmienne, których rozkład jest normalny. 
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Uczestnicy 

  PRE 1 PRE 2 PRE 3 PRE 4 PRE 5 PRE 6 PRE 7 PRE 8 PRE 9 PRE 10 PRE 11 PRE 12 PRE 13 PRE 14 PRE 15 PRE 16 PRE 17 PRE 18 PRE 19 
N 63 61 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 61 63 63 63 63 62 62 
Parametry 
rozkładu 
normalneg
o 

Średnia 2,96 3,89 2,49 1,15 2,31 1,34 2,28 2,21 2,06 1,47 1,18 1,17 1,17 1,12 1,10 1,06 1,10 1,40 1,10 
Odchylenie 
standardo
we 

1,017 ,900 1,010 ,440 1,026 ,683 ,928 1,173 1,055 ,734 ,556 ,546 ,638 ,481 ,468 ,286 ,393 ,731 ,396 

Największ
e różnice 

Wartość 
bezwzględ
na 

,199 ,252 ,209 ,507 ,190 ,453 ,226 ,215 ,238 ,373 ,502 ,509 ,508 ,518 ,524 ,530 ,524 ,431 ,524 

Dodatnia ,199 ,174 ,171 ,507 ,190 ,453 ,173 ,215 ,238 ,373 ,502 ,509 ,508 ,518 ,524 ,530 ,524 ,431 ,524 
Ujemna -,150 -,252 -,209 -,364 -,162 -,309 -,226 -,150 -,159 -,262 -,371 -,380 -,394 -,402 -,413 -,423 -,396 -,294 -,396 

Z Kołmogorowa-
Smirnowa 

1,577 1,969 1,643 3,994 1,508 3,598 1,796 1,704 1,891 2,961 3,982 4,038 3,967 4,114 4,157 4,203 4,160 3,398 4,124 

Istotność 
asymptotyczna 
(dwustronna) 

,014 ,001 ,009 0,000 ,021 0,000 ,003 ,006 ,002 ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

  POST 1 POST 2 POST 3 POST 4 POST 5 POST 6 POST 7 POST 8 POST 9 
POST 

10 
POST 

11 
POST 

12 
POST 

13 
POST 

14 
POST 

15 
POST 

16 
POST 

17 
POST 

18 
POST 

19 
N 62 62 62 62 63 63 63 62 61 61 61 62 62 61 61 61 60 60 60 
Parametry 
rozkładu 
normalnego 

Średnia 3,84 4,36 3,77 3,99 3,67 3,88 3,88 4,23 4,13 3,66 3,18 3,26 3,16 2,93 2,93 2,84 3,06 3,37 2,99 
Odchylenie 
standardowe 

,867 ,831 ,876 ,727 ,938 ,797 ,755 ,793 ,841 ,849 ,953 1,051 1,074 ,851 ,851 ,879 1,046 ,995 ,994 

Największe 
różnice 

Wartość 
bezwzględna 

,188 ,311 ,283 ,295 ,223 ,242 ,309 ,236 ,226 ,313 ,212 ,194 ,186 ,272 ,239 ,230 ,228 ,206 ,220 

Dodatnia ,188 ,222 ,217 ,270 ,177 ,203 ,247 ,167 ,152 ,211 ,198 ,194 ,156 ,203 ,187 ,173 ,172 ,194 ,180 
Ujemna -,187 -,311 -,283 -,295 -,223 -,242 -,309 -,236 -,226 -,313 -,212 -,177 -,186 -,272 -,239 -,230 -,228 -,206 -,220 

Z Kołmogorowa-Smirnowa 1,481 2,447 2,225 2,321 1,769 1,920 2,450 1,860 1,767 2,446 1,655 1,526 1,463 2,126 1,870 1,794 1,764 1,598 1,704 
Istotność asymptotyczna 
(dwustronna) 

,025 ,000 ,000 ,000 ,004 ,001 ,000 ,002 ,004 ,000 ,008 ,019 ,028 ,000 ,002 ,003 ,004 ,012 ,006 
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Grupa kontrolna 

  K PRE 1 
K PRE 

2 
K PRE 

3 
K PRE 

4 
K PRE 

5 
K PRE 

6 
K PRE 

7 
K PRE 

8 
K PRE 

9 
K PRE 

10 
K PRE 

11 
K PRE 

12 
K PRE 

13 
K PRE 

14 
K PRE 

15 
K PRE 

16 
K PRE 

17 
K PRE 

18 
K PRE 

19 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 17 19 19 19 19 19 20 19 20 20 18 
Parametry 
rozkładu 
normalnego 

Średnia 3,10 4,05 3,00 1,55 2,80 1,85 2,65 2,85 2,71 2,42 1,42 1,37 1,21 1,26 1,35 1,26 1,15 1,35 1,17 
Odchylenie 
standardowe 

,718 ,945 1,298 1,146 1,152 1,182 ,988 1,531 1,359 1,121 ,902 ,831 ,419 ,653 ,745 ,653 ,489 ,671 ,514 

Największe 
różnice 

Wartość 
bezwzględna 

,255 ,243 ,150 ,434 ,269 ,314 ,245 ,261 ,169 ,173 ,469 ,461 ,482 ,499 ,481 ,499 ,520 ,449 ,516 

Dodatnia ,255 ,167 ,150 ,434 ,181 ,314 ,245 ,261 ,169 ,173 ,469 ,461 ,482 ,499 ,481 ,499 ,520 ,449 ,516 
Ujemna -,245 -,243 -,150 -,316 -,269 -,236 -,164 -,170 -,124 -,171 -,320 -,329 -,308 -,344 -,319 -,344 -,380 -,301 -,373 

Z Kołmogorowa-Smirnowa 1,142 1,086 ,671 1,943 1,203 1,404 1,094 1,165 ,696 ,753 2,045 2,008 2,100 2,173 2,150 2,173 2,327 2,008 2,189 
Istotność asymptotyczna 
(dwustronna) 

,147 ,189 ,759 ,001 ,111 ,039 ,182 ,132 ,717 ,623 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
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K POST 

1 
K POST 

2 
K POST 

3 
K POST 

4 
K POST 

5 
K POST 

6 
K POST 

7 
K POST 

8 
K POST 

9 
K POST 

10 
K POST 

11 
K POST 

12 
K POST 

13 
K POST 

14 
K POST 

15 
K POST 

16 
K POST 

17 
K POST 

18 
K POST 

19 
N 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 20 20 19 20 20 19 20 20 20 
Parametry 
rozkładu 
normalnego 

Średnia 3,20 3,80 2,95 1,55 2,95 2,15 2,80 3,05 2,84 2,74 1,70 1,70 1,68 1,65 1,60 1,58 1,40 1,45 1,40 
Odchylenie 
standardowe 

,834 ,951 1,276 1,146 1,395 1,309 1,196 1,508 1,425 1,447 1,174 1,174 1,204 1,137 1,142 1,071 ,883 ,887 ,883 

Największe 
różnice 

Wartość 
bezwzględna 

,281 ,250 ,195 ,434 ,174 ,246 ,198 ,209 ,213 ,168 ,374 ,374 ,399 ,416 ,450 ,443 ,475 ,444 ,475 

Dodatnia ,175 ,250 ,172 ,434 ,152 ,246 ,198 ,178 ,165 ,168 ,374 ,374 ,399 ,416 ,450 ,443 ,475 ,444 ,475 
Ujemna -,281 -,196 -,195 -,316 -,174 -,190 -,192 -,209 -,213 -,124 -,276 -,276 -,285 -,284 -,300 -,294 -,325 -,306 -,325 

Z Kołmogorowa-Smirnowa 1,259 1,117 ,871 1,943 ,779 1,098 ,886 ,910 ,928 ,734 1,675 1,675 1,740 1,862 2,014 1,929 2,123 1,986 2,123 
Istotność asymptotyczna 
(dwustronna) 

,084 ,165 ,435 ,001 ,578 ,179 ,412 ,379 ,355 ,654 ,007 ,007 ,005 ,002 ,001 ,001 ,000 ,001 ,000 
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Jak wspomniano wyżej to że rozkład nie jest normalny nie oznacza, że nie możemy wykonać testu 
istotności średnich – jedynie, wyniki powinniśmy traktować z większą ostrożnością. 

* Wyniki t-Studenta w grupie uczestników 
Poniżej zostały zaprezentowane wyniki testu t-Studenta dla grupy uczestników. Badano różnicę między 
pre-testem, a post-testem.  

Test dla prób zależnych 

  

Różnice w próbach zależnych 

t df 
Istotność 

(dwustronna) Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Błąd 
standardowy 

średniej 

95% przedział ufności 
dla różnicy średnich 
Dolna 

granica 
Górna 

granica 
Para 1 PRE 1 - 

POST 1 
-,879 ,862 ,109 -1,098 -,660 -8,028 61 ,000 

Para 2 PRE 2 - 
POST 2 

-,467 1,138 ,147 -,761 -,173 -3,176 59 ,002 

Para 3 PRE 3 - 
POST 3 

-1,279 1,094 ,140 -1,559 -,999 -9,132 60 ,000 

Para 4 PRE 4 - 
POST 4 

-2,861 ,807 ,103 -3,067 -2,654 -27,689 60 ,000 

Para 5 PRE 5 - 
POST 5 

-1,365 1,101 ,139 -1,642 -1,088 -9,845 62 ,000 

Para 6 PRE 6 - 
POST 6 

-2,540 ,985 ,124 -2,788 -2,292 -20,466 62 ,000 

Para 7 PRE 7 - 
POST 7 

-1,603 ,947 ,119 -1,842 -1,365 -13,440 62 ,000 

Para 8 PRE 8 - 
POST 8 

-2,000 1,056 ,134 -2,268 -1,732 -14,915 61 ,000 

Para 9 PRE 9 - 
POST 9 

-2,041 ,946 ,121 -2,283 -1,799 -16,858 60 ,000 

Para 
10 

PRE 10 - 
POST 10 

-2,189 ,936 ,120 -2,428 -1,949 -18,259 60 ,000 

Para 
11 

PRE 11 - 
POST 11 

-1,992 ,989 ,127 -2,245 -1,738 -15,722 60 ,000 

Para 
12 

PRE 12 - 
POST 12 

-2,089 1,066 ,135 -2,359 -1,818 -15,434 61 ,000 

Para 
13 

PRE 13 - 
POST 13 

-1,992 1,068 ,138 -2,267 -1,716 -14,451 59 ,000 

Para 
14 

PRE 14 - 
POST 14 

-1,803 ,877 ,112 -2,028 -1,579 -16,061 60 ,000 

Para 
15 

PRE 15 - 
POST 15 

-1,820 ,871 ,112 -2,043 -1,597 -16,317 60 ,000 

Para 
16 

PRE 16 - 
POST 16 

-1,779 ,873 ,112 -2,002 -1,555 -15,907 60 ,000 

Para 
17 

PRE 17 - 
POST 17 

-1,950 1,028 ,133 -2,216 -1,684 -14,693 59 ,000 

Para 
18 

PRE 18 - 
POST 18 

-1,941 1,149 ,150 -2,240 -1,641 -12,976 58 ,000 

Para 
19 

PRE 19 - 
POST 19 

-1,881 ,988 ,129 -2,139 -1,624 -14,620 58 ,000 

Wszystkie różnice średnich są istotne statystycznie według testu t-Studenta. Musimy jednak wziąć pod 
uwagę, że test K-S pokazał, że rozkład badanych zmiennych nie jest normalny.  

W podręcznikach metodologicznych9 zaleca się uzupełnienie powyższego testu o wskaźnik efektu d 
Cohena. Interpretuje się go w następujący sposób: 

                                                             
9 np.: Sylwia Bednarska, Aneta Brzezicka (red.) Statystyczny Drogowskaz Warszawa 2007 



*  
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» d > 0,20 – mała wielkość efektu 
» d > 0,50 – średnia wielkość efektu 
» d > 0,80 – duża wielkość efektu 

Wskaźnik ten może przyjmować wielkości większe niż 1. 

 
Średnia 

Odchylenie 
standardowe 

d  
Cohena 

Wielkość efektu: 

Para 1 PRE 1 - POST 1 -,879 ,862 -1,0 Duża 
Para 2 PRE 2 - POST 2 -,467 1,138 -0,4 Mała 
Para 3 PRE 3 - POST 3 -1,279 1,094 -1,2 Duża 
Para 4 PRE 4 - POST 4 -2,861 ,807 -3,5 Duża 
Para 5 PRE 5 - POST 5 -1,365 1,101 -1,2 Duża 
Para 6 PRE 6 - POST 6 -2,540 ,985 -2,6 Duża  
Para 7 PRE 7 - POST 7 -1,603 ,947 -1,7 Duża 
Para 8 PRE 8 - POST 8 -2,000 1,056 -1,9 Duża 
Para 9 PRE 9 - POST 9 -2,041 ,946 -2,2 Duża 

Para 10 PRE 10 - POST 
10 

-2,189 ,936 
-2,3 

Duża 

Para 11 PRE 11 - POST 
11 

-1,992 ,989 
-2,0 

Duża 

Para 12 PRE 12 - POST 
12 

-2,089 1,066 
-2,0 

Duża 

Para 13 PRE 13 - POST 
13 

-1,992 1,068 
-1,9 

Duża 

Para 14 PRE 14 - POST 
14 

-1,803 ,877 
-2,1 

Duża 

Para 15 PRE 15 - POST 
15 

-1,820 ,871 
-2,1 

Duża 

Para 16 PRE 16 - POST 
16 

-1,779 ,873 
-2,0 

Duża 

Para 17 PRE 17 - POST 
17 

-1,950 1,028 
-1,9 

Duża 

Para 18 PRE 18 - POST 
18 

-1,941 1,149 
-1,7 

Duża 

Para 19 PRE 19 - POST 
19 

-1,881 ,988 
-1,9 

Duża 

Dla wszystkich par poza pytaniem drugim wielkość efektu szkolenia jest duża. 

* Wyniki t-Studenta w grupie kontrolnej 
Osoby zakwalifikowane do grupy kontrolnej, nie brały udziału w szkoleniach z zakresu IT w badanym 
okresie. Wyniki statystyki t przedstawiono poniżej: 



*  
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Test dla prób zależnych 

  

Różnice w próbach zależnych 

t df 
Istotność 

(dwustronna) Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Błąd 
standardowy 

średniej 

95% przedział 
ufności dla 

różnicy średnich 
Dolna 

granica 
Górna 

granica 
Para 20 K PRE 1 - K POST 1 -,100 ,788 ,176 -,469 ,269 -,567 19 ,577 

Para 21 K PRE 2 - K POST 2 ,250 ,550 ,123 -,007 ,507 2,032 19 ,056 

Para 22 K PRE 3 - K POST 3 ,050 1,276 ,285 -,547 ,647 ,175 19 ,863 

Para 23 K PRE 4 - K POST 4 0,000 ,725 ,162 -,340 ,340 0,000 19 1,000 

Para 24 K PRE 5 - K POST 5 -,150 1,040 ,233 -,637 ,337 -,645 19 ,527 

Para 25 K PRE 6 - K POST 6 -,300 1,031 ,231 -,783 ,183 -1,301 19 ,209 

Para 26 K PRE 7 - K POST 7 -,150 ,875 ,196 -,560 ,260 -,767 19 ,453 

Para 27 K PRE 8 - K POST 8 -,158 ,765 ,175 -,526 ,211 -,900 18 ,380 

Para 28 K PRE 9 - K POST 9 -,313 ,946 ,237 -,817 ,192 -1,321 15 ,206 

Para 29 K PRE 10 - K POST 10 -,316 ,582 ,134 -,596 -,035 -2,364 18 ,030 

Para 30 K PRE 11 - K POST 11 -,316 ,885 ,203 -,742 ,111 -1,555 18 ,137 

Para 31 K PRE 12 - K POST 12 -,368 ,831 ,191 -,769 ,032 -1,933 18 ,069 

Para 32 K PRE 13 - K POST 13 -,333 ,686 ,162 -,674 ,008 -2,062 17 ,055 

Para 33 K PRE 14 - K POST 14 -,263 ,733 ,168 -,617 ,090 -1,564 18 ,135 

Para 34 K PRE 15 - K POST 15 -,250 ,716 ,160 -,585 ,085 -1,561 19 ,135 

Para 35 K PRE 16 - K POST 16 -,316 ,671 ,154 -,639 ,008 -2,051 18 ,055 

Para 36 K PRE 17 - K POST 17 -,250 ,786 ,176 -,618 ,118 -1,422 19 ,171 

Para 37 K PRE 18 - K POST 18 -,100 ,852 ,191 -,499 ,299 -,525 19 ,606 

Para 38 K PRE 19 - K POST 19 -,222 ,647 ,152 -,544 ,099 -1,458 17 ,163 

Interpretacja wyników przebiega według takich samych kryteriów jak tych wyżej, tylko, że tym razem 
wszystkie wyniki za wyjątkiem pary nr 29 (zmienna z pytania nr 10), nie różnią się w sposób istotny, a 
zatem – przyjmujemy hipotezę zerową. Wyniki w grupie kontrolnej nie zmieniły się. 

 

* Wyniki t-Studenta – porównanie uczestników i grupy kontrolnej 
Po powyższym wstępie możemy przejść do głównej analizy – czy wyniki uczestników różnią się istotnie 
od wyników grupy kontrolnej? Żeby odpowiedzieć na to pytanie obliczono test t-Studenta dla wyników 
post-testu w grupie uczestników i grupie kontrolnej.  

Ograniczenia testu: 

» Z testu K-S wiadomo, że rozkład zmiennych w post-teście uczestników nie jest normalny; 
» Jednym z warunków wykonania testu jest równoliczność grup, jednak zazwyczaj w badaniach 

społecznych nie udaje się zachować tego warunku. W naszym przypadku liczba obserwacji 
w grupie uczestników wacha się od 65 do 60, zaś w grupie kontrolnej – od 20 do 19. W ramach 
początkowego etapu analiz przeważono wyniki grupy kontrolnej, w taki sposób, że liczba 
obserwacji wynosiła 60, jednak wyniki t-Studenta dla takiej próby różniły się nieznacznie od 
wartości t przed „przeważeniem”. Według Statystycznego Drogowskazu10 zbyt mała liczba 
obserwacji w przypadku tej statystyki powoduje, że test jest mniej czuły – pokazuje, że różnice 
nie się istotne, choć przy zwiększeniu obserwacji można odrzucić hipotezę zerową.  

                                                             
10 Sylwia Bednarska, Aneta Brzezicka (red.) Statystyczny Drogowskaz Warszawa 2007 
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Dla interpretacji wyników testu dla prób niezależnych ważne jeszcze są wyniki wspomnianego wyżej 
testu jednorodności wariancji – f Levene’a. 

Hipotezą zerową w f Levene’a 

 

Test f Levene’a 

Istotność asymptotyczna jest 
mniejsza niż 0,05 

p < 0,05 

Odrzucamy hipotezę 
zerową Wariancja nie jest jednorodna. 

Istotność asymptotyczna jest 
większa niż 0,05 

p > 0,05 

Przyjmujemy hipotezę 
zerową Wariancja jest jednorodna. 

 

W poniższej tabeli wynikowej pokazano zarówno wyniku testu f, jak i t-Studenta. Poszczególne rekordy 
są uporządkowane w kolejności pytań. 



*  
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 Test Levene'a 
jednorodności wariancji 

Test t równości średnich 

F Istotność 
Założenie co do jednorodności 

wariancji t df 
Istotność 

(dwustronna) 
PYTANIE 1 ,003 ,959 Założono równość wariancji 2,890 80 ,005 

PYTANIE 2 1,347 ,249 Założono równość wariancji 2,543 80 ,013 

PYTANIE 3 6,666 ,012 Nie założono równości wariancji 2,664 25,040 ,013 

PYTANIE 4 5,208 ,025 Nie założono równości wariancji 8,966 24,128 ,000 

PYTANIE 5 6,764 ,011 Nie założono równości wariancji 2,173 24,697 ,040 

PYTANIE 6 6,810 ,011 Nie założono równości wariancji 5,594 23,633 ,000 

PYTANIE 7 12,078 ,001 Nie założono równości wariancji 3,807 23,992 ,001 

PYTANIE 8 25,419 ,000 Nie założono równości wariancji 3,278 21,134 ,004 

PYTANIE 9 16,013 ,000 Nie założono równości wariancji 3,746 22,044 ,001 

PYTANIE 10 13,797 ,000 Nie założono równości wariancji 2,631 21,994 ,015 

PYTANIE 11 1,028 ,314 Założono równość wariancji 5,684 79 ,000 

PYTANIE 12 ,110 ,741 Założono równość wariancji 5,602 80 ,000 

PYTANIE 13 ,154 ,696 Założono równość wariancji 5,097 79 ,000 

PYTANIE 14 3,624 ,061 Założono równość wariancji 5,340 79 ,000 

PYTANIE 15 2,904 ,092 Założono równość wariancji 5,539 79 ,000 

PYTANIE 16 1,067 ,305 Założono równość wariancji 5,163 78 ,000 

PYTANIE 17 ,616 ,435 Założono równość wariancji 6,368 78 ,000 

PYTANIE 18 ,754 ,388 Założono równość wariancji 7,653 78 ,000 

PYTANIE 19 ,278 ,599 Założono równość wariancji 6,370 78 ,000 

W przypadku wszystkich pytań występują istotnie statycznie różnice pomiędzy grupą kontrolną, a 
uczestnikami szkolenia. 

 

 


