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Zastosowanie szkolenia hybrydowego  
w nauczaniu metod statystycznych

Streszczenie: W publikacji przedstawiono zastosowanie metody hybrydowej (blended learning), łączącej edukację 
tradycyjną z kształceniem przez Internet, do nauczania wybranych problemów statystyki matematycznej oraz spo-
sobu jej wykorzystania w celu opracowania wyników pomiarów laboratoryjnych. Internetowy kurs statystyki, sta-
nowiący integralną część modułu nauczającego metod statystycznej oceny wyników eksperymentów, został opra-
cowany według modelu kształcenia zgodnego z założeniami określonymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji pod 
względem zakresu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, jakie student powinien posiąść po jego pozytywnym 
zaliczeniu. Omówiono strukturę kursu oraz te treści nauczania, które są przekazywane za pomocą lekcji multime-
dialnych dostępnych dla studentów poprzez platformę Moodle. Przedyskutowano również ocenę efektywności na-
uczania statystyki metodą hybrydową, porównując ją z wynikami uzyskanymi podczas kształcenia realizowanego 
w sposób tradycyjny. 

Słowa kluczowe: e-edukacja, blended learning, model kształcenia, Krajowe Ramy Kwalifikacji

1. Wprowadzenie
W życiu codziennym współczesnego społeczeństwa statystyka zyskuje coraz większe znaczenie 
(Portal Edukacyjny Statystyki Publicznej, b.d.), gdyż nawet przeciętny odbiorca różnorodnych 
środków medialnych powinien rozumieć informacje prezentowane w formie danych licz-
bowych i wykresów, nie mówiąc już o pracownikach różnych instytucji, którzy z racji zadań 
zawodowych muszą posiadać umiejętność pozyskiwania danych liczbowych, ich interpretacji 
oraz krytycznej oceny. Tak więc poznanie zasad statystyki i nabycie umiejętności rozumienia 
przekazu statystycznego, wyników opracowania i różnorodnych typów prezentacji danych licz-
bowych powinny być przedmiotem nauczania już w szkołach średnich, a nawet na poziomie 
gimnazjum (Młodak, 2012). 

Umiejętność opracowania wyników pomiarów za pomocą metod statystycznych jest 
niezbędna nie tylko w różnych dziedzinach nauki (naukach przyrodniczych, technicznych, 
społecznych czy humanistycznych), ale również  w przemyśle, czego wyrazem są odpowied-
nie zapisy znajdujące się w normach (Główny Urząd Miar, 1999; Greber, 1999; Iwaniec, 2008; 
Konieczko i Namieśnik, 2007). Wnioski formułowane na podstawie przeprowadzonych ekspe-
rymentów tylko wtedy mogą być wiarygodne, jeżeli pomiary cechują się odpowiednią dokładno-
ścią i gdy można oszacować niepewność wyniku. Waga zagadnienia prawidłowego opracowania 
danych eksperymentalnych narzuca konieczność nauczania metod statystycznego opracowa-
nia wyników zarówno studentów (Młodak, 2012), co realizowane jest podczas toku studiów, 
jak i pracowników przedsiębiorstw, którzy chcą uzupełnić wiedzę z tego zakresu, uczestnicząc  
w odpowiednich kursach i szkoleniach. 
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2. Organizacja i struktura kursu nauczania statystyki
Na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Chemicznym metody statystyczne wykładane są 
zarówno dla studentów kierunków chemicznych w ramach obowiązkowych modułów kształ-
cenia, jak i dla osób spoza uczelni, uzupełniających swoją wiedzę podczas cyklicznie organi-
zowanych szkoleń „Statystyka i opracowanie wyników” (Projekt…, 2010). Nauczanie zastoso-
wania metod statystycznych jest prowadzone metodą hybrydową (blended learning), łączącą 
zalety interaktywnych programów do nauki z możliwością bezpośredniego kontaktu nauczy-
ciela z uczniem, obejmującą nauczanie tradycyjne i samokształcenie realizowane poprzez portal 
edukacyjny e-chemia.pl (www.e-chemia.pl) zbudowany z wykorzystaniem platformy edukacyj-
nej. Zastosowaliśmy rozwiązanie udostępniane na zasadzie licencji Open Source – dynamicznie 
rozwijającą się platformę  Moodle, stosowaną również przez inne uczelnie  (Meger, 2010). 

Nauczanie typu blended learning łączy zajęcia odbywające się w trybie tradycyjnym z samo-
kształceniem prowadzonym zdalnie przy pomocy platformy e-learningowej. Nauczyciel decyduje 
o tym, które partie materiału będą realizowane stacjonarnie pod bezpośrednim nadzorem 
nauczyciela, a które metodą zdalną. Student uczy się samodzielnie, jednakże nauczyciel kieruje 
jego nauką i pomaga mu w pracy (Słomczyński, 2010). Pozwala to na bezpośrednią obserwa-
cję pracy studenta, dyscyplinuje go, a jednocześnie przygotowuje go do kształcenia w ramach 
kursów w całości prowadzonych zdalnie, wymagających od uczącego się umiejętności organiza-
cji procesu uczenia i samokontroli. Wykształcenie przez uczelnię takich umiejętności studenta 
oraz postawy uczenia się przez cale życie (Banachowski, 2011) jest niezbędnym warunkiem 
osiągnięcia sukcesu w przyszłej pracy zawodowej, wymagającej od absolwenta uczelni wyższej 
nieustannego podwyższania swoich kwalifikacji, np. na coraz częściej organizowanych studiach 
podyplomowych, szkoleniach czy kursach prowadzonych metodą zdalnego nauczania.

Decyzja o takim trybie nauczania statystyki, łączącym asynchroniczny kurs internetowy  
z zajęciami w laboratorium komputerowym, została podjęta po przeanalizowaniu treści 
nauczania oraz zakresu umiejętności, jakich oczekuje się od studenta po ukończeniu studiów. 
Celem zaprojektowanego kursu jest nie tylko nauczenie studenta podstaw teorii statystyki mate-
matycznej czy praktycznego przeprowadzenia obliczeń statystycznych, ale również stosowania 
specjalistycznych narzędzi ułatwiających wykonanie takich obliczeń – programów komputero-
wych, a w naszym przypadku programu STATISTICA firmy StatSoft. Nabycie przez studenta 
umiejętności praktycznego wykonania obliczeń za pomocą programu STATISTICA, niedostęp-
nego przez Internet, wykluczyło możliwość zastosowania pełnego e-nauczania prowadzonego 
metodą online. Opracowano regularny model organizacyjny zajęć mieszanych, internetowych  
i stacjonarnych, czyli zajęć ze spotkaniami bezpośrednimi, przeznaczonymi na zwykłą działal-
ność merytoryczną, odbywanymi w regularnych odstępach czasu (Rudak, 2010). Model blended 
learning wiąże się ściśle z procesem nabywania przez studenta zaplanowanych kompetencji, 
które są uznawane za ostateczny rezultat procesu edukacji (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, 2012).

Studenci i kursanci korzystają z materiałów dydaktycznych opublikowanych na portalu 
e-chemia.pl w celu przygotowania się do zajęć w laboratorium komputerowym, podczas 
których będą przeprowadzać obliczenia za pomocą programu STATISTICA. Kurs internetowy 
jest podzielony na część wykładową (rys.1–4) dotyczącą wybranych zagadnień teoretycznych 
oraz część laboratoryjną (rys. 5, 6), a każda z nich z kolei na odpowiednie zagadnienia (lekcje) 
z zakresu statystyki. Korzystając z części wykładowej student (kursant) może zapoznać się  
z krótkim teoretycznym wprowadzeniem do danego zagadnienia z zakresu np. podstaw staty-
styki, regresji matematycznej, hipotez statystycznych czy analizy wariancji, natomiast część 
laboratoryjna zawiera lekcje dotyczące sposobów weryfikacji hipotez badawczych za pomocą 
hipotez statystycznych, metod procesu klasyfikacji oraz praktycznej klasyfikacji obiektów.
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Część wykładowa kursu internetowego jest szczególnie istotna dla studentów tych kierunków, 
które nie mają przewidzianego tradycyjnego wykładu z zakresu metod statystycznych. Z tego 
względu wykład, oprócz krótkiego teoretycznego wprowadzenia do poszczególnych  zagadnień, 
zawiera również część ćwiczeniową, której zadaniem jest nauczenia studenta praktycznych 
umiejętności przeprowadzania obliczeń statystycznych na przykładzie różnorodnych danych 
eksperymentalnych. Do każdego tematu omówionego w części wykładowej opracowany został 
moduł ćwiczeniowy z poziomu którego student może uruchomić aplikację nadzorującą sposób 
rozwiązywania przez niego zadania obliczeniowego.  Mając na uwadze to, jak istotny wpływ ma 
przystępność i atrakcyjny sposób przedstawienia materiału dydaktycznego na zaangażowanie 
studenta w proces samokształcenia, w modułach lekcyjnych zastosowano różnego rodzaju efekty 
specjalne oferowane przez nowoczesne technologie informatyczne. Przykładem takich efektów 
są obrazy, schematy, zrzuty ekranów, filmy instruktażowe, ścieżki dźwiękowe czy prezentacje 
multimedialne, a także zdalny dostęp do tablic statystycznych. Na tę ostatnią z wymienionych 
umiejętności zwrócono szczególną uwagę, gdyż system STATISTICA nie korzysta z tradycyj-
nych tablic statystycznych, a jedynie z aplikacji o nazwie „kalkulator prawdopodobieństwa”, za 
pomocą której po wprowadzeniu poziomu istotności testu i liczby stopni swobody, otrzymuje 
się wartość krytyczną testu.

Na portalu e-chemia.pl sposób przeprowadzenia obliczeń statystycznych jest ilustrowany za 
pomocą interaktywnych zadań (rys. 2), animacji (rys. 3, 4) czy komentarzy słownych, które 
mogą być wielokrotnie odtwarzane. Podczas rozwiązywania takich interaktywnych zadań 
komputer nadzoruje pracę studenta, sprawdzając prawidłowość wyników pośrednich i infor-
mując go, z jakiej lekcji może aktualnie skorzystać, aby uzupełnić ewentualne braki wiedzy. 
Skierowanie studenta do miejsca e-kursu w którym omawiane są zagadnienia, których nie zna 
a powinien, jest niezwykle istotne z punktu widzenia procesu dydaktycznego w e-nauczaniu 
(Rudak, 2010). W sylabusie kursu znajduje się lekcja instruktażowa z praktycznymi informa-
cjami dotyczącymi sposobu rozwiązywania zadań, wykorzystania elementów graficznych i inte-
rakcji z multimedialnymi aplikacjami zastosowanymi w kursie oraz użycia linków do dodatko-
wych materiałów dydaktycznych dostępnych poprzez Internet. Każda lekcja części wykładowej 
zawiera pytania testowe pozwalające studentowi na sprawdzenie, czy jego wiedza z zakresu danej 
lekcji jest wystarczająca lub czy wymaga dalszego ćwiczenia w rozwiązywaniu dodatkowych 
zadań. Dzięki zastosowaniu testów autodiagnozujacych student otrzymuje obiektywną infor-
mację zwrotną dotyczącą jego wiedzy i może ją porównać z diagnozą opartą o spontaniczną 
samoocenę (Woźniak, 2010). Wiedza i zakres nabytych kompetencji studenta są weryfikowane 
na koniec semestru za pomocą testów umieszczonych w module „Egzaminator”. Student losuje 
40 pytań (testów) spośród puli 200 pytań. Zastosowany test on-line jest prostym testem wyboru, 
na ekranie pojawiają się pytania, a zadaniem studenta jest jedynie zaznaczenie kliknięciem 
właściwej odpowiedzi. Wszyscy studenci, zarówno grupy badawczej, jak i porównawczej, byli 
zaznajomieni z takim sposobem egzaminowania, gdyż wcześniej w ten sam sposób zaliczali 
moduł Technologie informacyjne.

Zaletą e-kolokwiów, zarówno z punktu widzenia studentów, jak i nauczycieli, jest obiektywna 
ocena rozwiązań poszczególnych zadań, możliwość natychmiastowego uzyskania oceny podsu-
mowującej wyniki i przejrzenia przez studenta swoich odpowiedzi. Każda z egzaminowanych 
osób podczas e-kolokwium losuje pytania testowe, a więc otrzymuje unikalny zestaw zadań, 
co utrudnia studentom ściąganie i podpowiadanie (Wojciechowski, 2010). Taki rodzaj testu 
jest uznawany przez studentów za obiektywny i sprawiedliwy, co potwierdzają wyniki przepro-
wadzonej ankiety. Przyjęty system kontroli wiedzy, będący dowodem postępu w kształceniu 
e-learningowym, jest dogodny również dla nauczyciela ze względu na łatwe włączanie testów do 
procesu edukacji i możliwość rozszerzania puli pytań, jest także akceptowany przez społeczność 
studencką (Woźniak, 2010).
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Rysunek 1. Strona główna modułu wykładowego omawiającego podstawy statystyki

Rysunek 2. Część wykładowa – przykład zadania interaktywnego dotyczącego  
weryfikacji hipotezy o równości średnich dwóch zbiorów; strona startowa zadania

 

 

Rysunek 2a. Część wykładowa – przykład zadania interaktywnego dotyczącego  
weryfikacji hipotezy o równości średnich dwóch zbiorów;  

strona z komentarzem po wprowadzeniu przez studenta błędnej odpowiedzi
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 Rysunek 2b. Część wykładowa – przykład zadania interaktywnego dotyczącego weryfikacji hipotezy o równości 
średnich dwóch zbiorów; strona z komentarzem po wprowadzeniu przez studenta poprawnej odpowiedzi

   
Rysunek 3. Część wykładowa – przykład animacji ilustrującej algorytm wyznaczania rozkładu brzegowego  

(wybrane klatki animacji)

 Rysunek 4. Część wykładowa – symulacja działania interaktywnej tablicy statystycznej
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Zasadniczym zadaniem części laboratoryjnej kursu (rys. 5, 6) jest przygotowanie studentów 
i kursantów do samodzielnego przeprowadzenia obliczeń statystycznych (wcześniej  wykona-
nych w części wykładowej jako interaktywne zadania obliczeniowe) za pomocą specjalistycz-
nego narzędzia, jakim jest pakiet programów STATISTICA. Sposób prowadzenia analizy staty-
stycznej jest ilustrowany za pomocą multimedialnych samouczków (rys. 6), które krok po kroku 
prowadzą studenta przez odpowiednie zakładki i przyciski programu do postawionego celu. 

 Rysunek 5. Strona główna modułu laboratoryjnego dotyczącego weryfikacji hipotez statystycznych

 Rysunek 6. Część laboratoryjna – przykład animacji z samouczka ilustrującego zastosowanie programu 
STATISTICA do weryfikacji hipotezy statystycznych dotyczącej  

równości wariancji dwóch zbiorów wyników pomiarów analitycznych

Prześledzenie sposobu przeprowadzenia obliczeń ilustrowanych samouczkami przygoto-
wuje studenta do samodzielnej pracy w laboratorium komputerowym i nadaje mu umiejętność 
wykonywania analogicznych obliczeń wg poznanych procedur obliczeniowych.   

Po zapoznaniu się z treścią wykładu, symulacjami obliczeń oraz po pozytywnym zaliczeniu 
testu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas pracy z materiałem dydaktycznym zaim-
plementowanym na portalu e-chemia.pl student jest przygotowany do pracy w laboratorium 
komputerowym. Tutaj, podczas zajęć prowadzonych tradycyjnie pod kierunkiem nauczyciela, 
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student rozwiązuje zdania z zakresu statystycznej oceny wyników eksperymentów, przeprowa-
dzając realne obliczenia za pomocą programu  STATISTICA. 

3. Ocena efektywności nauczania statystyki metodą blended learning
Efektywność nauczania statystyki metodą hybrydową zbadano oceniając grupę studentów 
Wydziału Chemicznego PRz, liczącą 150 osób, nie różniących się między sobą poziomem wiedzy 
z zakresu matematyki (zaliczony odpowiedni kurs matematyki) oraz kompetencjami niezbęd-
nymi podczas korzystania z lekcji multimedialnych wspomagających kurs statystyki. Studenci ci 
ukończyli kurs „Technologie informacyjne” i nabyli w stopniu co najmniej dostatecznym umie-
jętność obsługi komputera, poczty elektronicznej, korzystania z zasobów Internetu, uczestnicze-
nia w grupach dyskusyjnych, a także korzystania z lekcji multimedialnych dostępnych w Inter-
necie na portalu e-chemia.pl. Natomiast żaden ze studentów badanej grupy nie posiadał wiedzy  
z zakresu metod statystycznych i zasad ich stosowania do opracowania wyników pomiarów anali-
tycznych. Studenci stanowili więc jednorodną grupę, dlatego badanie efektywności nauczania 
nie wymagało zastosowania narzędzi oceny poziomu wejściowego czynników wewnętrznych 
przypisanych uczestnikom kształcenia, tj. głównie posiadania pewnych kompetencji mających 
wpływ na tę efektywność (Bizon, 2010).

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy i na ile szkolenie w formie hybry-
dowej jest skuteczniejszą metodą nauczania niż szkolenie konwencjonalne. Zastosowano tutaj 
metodę porównania rezultatów osiąganych przez studentów podczas kursu statystyki prowa-
dzonego metodą blended learning z wynikami uzyskanymi przez studentów, którzy nie mieli 
możliwości korzystania z platformy edukacyjnej, gdyż była ona dopiero w fazie opracowywania. 
Studenci grupy porównawczej, liczącej 120 osób, cechowali się analogicznymi kompetencjami  
w zakresie matematyki oraz technologii informatycznych jak ich koledzy z grupy badawczej. 
Przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w module Statystyka wszyscy studenci obu grup 
zaliczyli z oceną pozytywną moduły Matematyka oraz Technologie informacyjne. Studenci 
zarówno grupy badawczej, jak i porównawczej odbyli zajęcia z ww. przedmiotów według tego 
samego programu studiów, zapisanego w takich samych kartach modułów, a więc można było 
przyjąć, że poznali taki sam zakres materiału. Dobór studentów do obydwu grup, badawczej 
i porównawczej można uznać za losowy, gdyż wszystkie osoby objęte badaniem posiadały 
wymaganą wiedzę i kompetencje w zakresie matematyki i technologii informacyjnych, jednakże 
uzyskały różne oceny zaliczające te moduły. Losowość doboru grup badawczej i porównawczej 
potwierdził test serii analizujący oceny uzyskane przez studentów w obu grupach. Sprawdzono 
również, że żaden ze studentów nie uczestniczył wcześniej w zajęciach ze statystyki i nie dyspo-
nował wiedzą dotyczącą zagadnień realizowanych w omawianym module przedmiotowym.

Po zakończeniu kursu statystyki studenci grupy badawczej oraz porównawczej rozwiązywali 
ten sam test (umieszczony w pamięci komputera, dostępny poprzez aplikację Egzaminator), 
zawierający pytania z zakresu wiedzy nabytej w czasie kursu. Test oceniał rzeczywistą wiedzę 
studentów, gdyż był przeprowadzony w obecności nauczyciela, co uniemożliwiało egzaminowa-
nym korzystanie z takich pomocy jak teksty wykładu, notatki czy ściągawki. Ponadto w celu 
sprawdzenia, które czynniki determinują powodzenie kursu hybrydowego, studentów grupy 
badanej zapytano w ankiecie o zalety i wady tej metody szkolenia oraz formę i jakość prezentacji 
materiału szkoleniowego udostępnionego w postaci lekcji multimedialnych. Podczas opracowy-
wania pytań sondażowych korzystano z doświadczeń tego typu badań przeprowadzonych m.in.  
w Uniwersytecie Gdańskim (Wrycza i Kuciapski, 2011), w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie (Betlej, 2011), w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Krasnodomska, 2012).

Średnia liczba punktów testu z zakresu statystyki uzyskanych przez studentów chemii nale-
żących do grupy badanej wynosiła 31,76, a przez studentów z grupy porównawczej 24,99 
(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosiła 40). Wartość testu t-Studenta 
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weryfikującego hipotezę zerową o równości średnich obu grup wynosiła –7.75, a więc odpowia-
dające mu prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy odrzuceniu hipotezy zerowej p=0,00. 
Można zatem stwierdzić, że na poziomie istotności α=0,05 średnie liczby punktów obydwu grup 
studenckich różnią się w sposób istotny. Stąd wniosek, że nauczanie hybrydowe jest skuteczniej-
sze niż konwencjonalne, gdyż średnia liczba punktów uzyskanych przez studentów korzystają-
cych z lekcji multimedialnych jest wyższa aniżeli średnia grupy porównawczej.

Badanie wykazało, że szkolenie metodą blended learning jest nie tylko skuteczniejsze od 
konwencjonalnego, lecz również bardziej atrakcyjne dla studentów, gdyż aż 72,6% studentów 
oceniło kurs wspomagany lekcjami multimedialnymi jako preferowany sposób zdobywania 
wiedzy ze względu na możliwość: korzystania z wykładów w dowolnym czasie i poznawania 
prezentowanych treści w indywidualnym tempie, łatwego znalezienia w tekście wykładów najważ-
niejszych definicji i pojęć oraz linków do stron związanych z aktualnie omawianymi treściami 
przedmiotu, rozwiązywania interaktywnych zadań i wielokrotnego odtwarzania ciekawych 
animacji, a także skorzystania z samouczków ilustrujących sposób wykonywania obliczeń za 
pomocą programu STATISTICA, przygotowujących studenta do pracy w laboratorium. 

4. Podsumowanie
Przedstawiony w publikacji kurs internetowy został opracowany jako narzędzie wspomaga-
jące nauczanie tradycyjne prowadzone w Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Chemicznym,  
w ramach modułu (Karta modułu Statystyka i opracowanie wyników, 2012), którego celem jest 
poznanie metod statystycznej oceny wyników eksperymentu. 

Na podstawie porównania ocen uzyskanych z zaliczenia modułu statystyka obu grup studen-
ckich oraz wyników ankiety sondażowej przeprowadzonej dla grupy badawczej, można stwier-
dzić, że opracowanie i udostępnienie internetowego kursu statystyki ułatwia studentom przy-
gotowanie się do zajęć prowadzonych metodą tradycyjną, a także pozwala nauczycielowi na 
efektywniejsze wykorzystanie czasu zajęć, np. przez możliwość zwiększenia liczby rozwią-
zywanych zadań praktycznych w miejsce zapoznawania studentów z obsługą programu 
komputerowego.

Wszyscy studenci, którzy pozytywne zaliczyli moduł nauczania metod statystycznych, 
wykazują m.in. umiejętność ich wykorzystania do opisu procesów chemicznych, umiejętność 
stosowania wiedzy z zakresu statystyki matematycznej do stawiania i weryfikacji hipotez mery-
torycznych z zakresu eksperymentów chemicznych i interpretowania ich wyników, podstawową 
umiejętność posługiwania się programami przydatnymi w działalności inżynierskiej, a więc 
umiejętności przewidziane w karcie modułu kształcenia przygotowanej według zasad określo-
nych w Krajowych Ramach Kwalifikacji. Natomiast dodatkową zaletą kursu internetowego, jak 
wykazały badania sondażowe, jest jego atrakcyjność dla studentów. 
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Application of blended learning in teaching statistical methods

Summary

Keywords: e-education, blended-learning, education model, the Polish National Framework of Qualifications

The paper presents the application of a hybrid method (blended learning - linking traditional education with on-
-line education) to teach selected problems of mathematical statistics. This includes the teaching of the application 
of mathematical statistics to evaluate laboratory experimental results. 
An on-line statistics course was developed to form an integral part of the module ‘methods of statistical evaluation 
of experimental results’. The course complies with the principles outlined in the Polish National Framework of 
Qualifications with respect to the scope of knowledge, skills and competencies that students should have acquired 
at course completion. The paper presents the structure of the course and the educational content provided through 
multimedia lessons made accessible on the Moodle platform. Following courses which used the traditional me-
thod of teaching and courses which used the hybrid method of teaching, students test results were compared and 
discussed to evaluate the effectiveness of the hybrid method of teaching when compared to the effectiveness of the 
traditional method of teaching.
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