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Abstrakt: Pandemia koronawirusa spowodowała na globalną skalę bardzo kryzysową sytuację, która 
doprowadziła do całkowitej i przymusowej izolacji w życiu społecznym oraz komunikacji 
międzyludzkiej. Na płaszczyźnie edukacji było to nowe i niespodziewane wyzwanie, które 
doprowadziło do zastosowania modelu nauczania poprzez formę zdalną. Jest to również nowe 
doświadczenie zarówno dla studentów jak także dla nauczycieli. Fakt ten był inspiracją do 
przeprowadzenia empirycznych badań własnych, których celem było poznanie opinii studentów na 
temat tej formy nauczania w odniesieniu do ich osobistego doświadczenia i realizacji e-learningu w 
praktyce akademickiej.  
W związku z tym, główny problem badawczy sformułowano następująco: Jakie są opinie studentów na 
temat zdalnego nauczania w czasie pandemii? W empirycznych badaniach własnych zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, wykorzystano kwestionariusz SWOT. Badania zostały 
przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2020 roku, w dwóch wybranych uczelniach wyższych. 
Wzięło w nich udział 172 studentów kierunków pedagogicznych. Uzyskane rezultaty z badań 
wskazują, że nauczanie w formie zdalnej ma zarówno specyficzne pozytywne jak także negatywne 
strony. Niemniej większy rozkład procentowy uzyskanych danych jest w aspekcie słabych stron. 
Niewątpliwie jest jeszcze wiele działań, które powinniśmy być wprowadzone do praktyki i codziennej 
edukacji akademickiej. Być może pewnym kreatywnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie 
pewnych tylko elementów zdalnego nauczania, co może przyczynić się do lepszego nabywania 
kompetencji informatycznych i cyfrowych, oraz pomóc w rozwijaniu u studentów aktywności, 
samodyscypliny i samodzielnej nauki. 
Słowa kluczowe: edukacja online, koronawirus COVID-19, pandemia, zdalne nauczanie 

 

Abstract: The coronavirus pandemic resulted in a very difficult global situation which led to total and 
forced isolation in social life and interpersonal communication. In the area of education it was a new 
and unexpected challenge which resulted in the model of teaching and learning online. Also, it is a 
new experience both for the students and for the teachers. This fact was the author’s inspiration to 
carry out empirical research in order to learn about the students’ opinion on remote education with 
reference to their personal experience and participation in e-learning.   
Therefore, the main research problem was formulated as follows: What are the students’ opinions on 
online education in the time of the pandemic? In the author’s own empirical research, the diagnostics 
assessment was applied with the SWOT questionnaire. The survey was carried out at the turn of May 
and June 2020 in two selected universities. 172 students of pedagogy specializations took part in the 
research. The results indicate that remote education has both strengths and weaknesses. Nevertheless, 
the percentage distribution of the collected data is higher in the aspect of weak points. There is no 
doubt that there are still many actions we should implement in practice and everyday academic 
education. Perhaps it would be a creative solution to introduce selected online learning elements into 
our studies. This may help the students acquire new IT and digital competences, as well as develop 
active approach to learning, self-discipline and independence in studying.  
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Wprowadzenie 

 

Pandemia koronawirusa spowodowała na globalną skalę bardzo kryzysową sytuację, 

która doprowadziła do całkowitej i przymusowej izolacji w życiu społecznym oraz 

komunikacji międzyludzkiej. Na płaszczyźnie edukacji było to nowe i niespodziewane 

wyzwanie, które doprowadziło do zastosowania modelu nauczania poprzez formę zdalną. 

Jest to również nowe doświadczenie zarówno dla studentów jak także dla nauczycieli. Fakt 

ten był inspiracją do przeprowadzenia empirycznych badań własnych, których celem było 

poznanie opinii studentów na temat tej formy nauczania w odniesieniu do ich osobistego 

doświadczenia i realizacji e-learningu w praktyce akademickiej. 

W związku z tym, główny problem badawczy sformułowano następująco: Jakie są 

opinie studentów na temat zdalnego nauczania w czasach pandemii? W tym zakresie wyróżniono 

problemy szczegółowe: jakie są zdaniem badanych pozytywne aspekty zdalnego nauczania?, oraz 

jakie są negatywne aspekty zdalnego nauczania? 

W empirycznych badaniach własnych zastosowano metodę sondażu 

diagnostycznego z techniką ankiety, wykorzystano kwestionariusz SWOT1. Kwestionariusz 

ten jest narzędziem za pomocą, którego można rozpoznać i zanalizować silne i słabe strony 

oraz istniejące i potencjalne szanse i zagrożenia. Składał się on z czterech pytań o charakterze 

otwartym oraz podstawowych danych metryczkowych takich jak: płeć, wiek, nazwa uczelni, 

oraz tryb i stopień studiów. W związku z ograniczeniami i obostrzeniami, które wynikały z 

sytuacji pandemii, bezpośredni kontakt z badanymi był niemożliwy. Dlatego kwestionariusz 

ankiety został skonstruowany w formie online i zamieszczony na platformie Survio2. Wydaje 

się, że była to dobra, skuteczna i najbezpieczniejsza forma zebrania materiału badawczego. 

Uzyskano zgodę odpowiednich władz na przeprowadzenie badań w wybranych dwóch 

uczelniach wyższych, były to: Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. Informacja o badaniach została rozesłana do studentów za 

pomocą mailingu uczelnianego. Prośba o wypełnienie kwestionariusza ankiety była 

poprzedzona listem, w którym został przedstawiony cel i zakres badań oraz zamieszczony 

link do tego narzędzia. Udział w badaniach był anonimowy i dobrowolny. Badania zostały 

przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2020 roku. 

 

1. Zdalne nauczanie w świetle wybranych teorii i dotychczasowych badań 

 

                                                 
1Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe 
strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). 
2 Jest to oprogramowanie do tworzenia ankiet w formie online dostępne na stronie: 
https://www.survio.com/pl/ (dane z dnia: 05.05.2020).  
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E–learning to nauczanie przy użyciu technologii informatycznej. Oznacza 

wspomaganie procesu dydaktycznego za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, 

tabletów (m-learning) i Internetu. Termin e-learning odnosi się do stosowania w nauczaniu 

technologii elektronicznej w o wiele szerszym zakresie niż w ramach tradycyjnych szkoleń 

komputerowych, czy też nauczania wspomaganego komputerowo. 

Blended learning to metoda kształcenia, łącząca tradycyjne sposoby nauki z 

aktywnościami prowadzonymi zdalnie poprzez platformy internetowe. Doceniły ją 

najlepsze uczelnie takie jak Harvard, Oxford czy MIT wykorzystując ją na masową skalę i 

budując „wirtualne klasy” takie jak edX czy Coursera3. 

Zdalne nauczanie (w tym E-learning i blended learning) są poniekąd efektem 

dostosowania edukacji do wyzwań współczesności. Powstanie społeczeństwa cyfrowego4 

(por. GUS 2019), proces cyfryzacji i coraz powszechniejsze wykorzystywanie nowych 

technologii oddziałują i warunkują proces edukacji. Nowe technologie, szczególnie z 

obszaru IT, ale także inne innowacje społeczne, wpływają na bardzo szybki dostęp do 

istniejącego zasobu wiedzy, wspomagają proces przetwarzania treści, dostarczają narzędzi 

analitycznych, wspomagają proces archiwizowania i agregowania treści. Młode pokolenie, 

które od najmłodszych lat funkcjonuje „w sieci”, mające dostęp do wszelkich urządzeń 

informatycznych i komunikacyjnych, wykorzystujące media społecznościowe, oczekuje 

współcześnie zupełnie innych metod kształcenia i instrumentów edukacyjnych, a także 

nowej roli nauczyciela i ucznia/studenta. 

W kontekście rozwoju uczących się sieci i rozwoju społeczeństwa sieciowego warto 

sięgnąć do teorii Stephena Downesa, zwanej Learning 20505. Downes przewiduje, że za 

cztery dekady wszystkie obiekty będą potrafiły komunikować się z ludźmi i wyjaśniać, czym 

są, a także w jaki sposób należy z nimi postępować. Sieć (jeszcze bardziej zaawansowana niż 

współczesny internet) nie będzie już siecią pasywną, lecz stanie się siecią dynamiczną, której 

poszczególne elementy mogą się ze sobą komunikować. Będzie to sieć, która będzie wiedzieć 

i uczyć się. Uczenie się, zdaniem Downesa, będzie zatem ustawicznym procesem opartym 

przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą przez ludzi bez względu na wiek i etap 

kształcenia. Będzie ono „strumieniem”, nie zaś tworzeniem zamkniętego zasobu, z którego 

korzystamy przez całe życie. Istotą procesu edukacji będzie akceptacja zmiany i umiejętność 

szybkiego przyswajania sobie nowej wiedzy potrzebnej do funkcjonowania w życiu. 

Ponieważ otoczenie będzie się stale i szybko zmieniać, zmieniać będą się również obiekty - 

narzędzia, z których będziemy korzystać. Każdy z nas będzie tworzył własny schemat sieci 

osób i narzędzi pomocnych w procesie edukacji, z którego będzie na bieżąco korzystał. 

                                                 
3 W Polsce bardzo dobrze i od lat funkcjonuje PUW - przy łódzkiej AHE. 
4 Technologie teleinformatyczne współczesnego świata zrewolucjonizowały sposób pracy, 
przekształciły gospodarkę oraz nieodwracalnie wpłynęły na sposób funkcjonowania człowieka w 
społeczeństwie informacyjnym. 
5 http://www.slideshare.net/Downes/learning-2050 
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Witold Kołodziejczyk i Marcin Polak w publikacji pt.: Jak będzie zmieniać się edukacja? 

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, przedstawiają możliwe scenariusze przyszłości 

edukacyjnej. Wymieniają trzy grupy takich scenariuszy: status quo, re-schooling oraz de-

schooling. Piszą: „Jednym z obszarów działalności OECD jest edukacja i badania nad 

przyszłością szkolnictwa. Na początku XXI wieku opracowano sześć scenariuszy rozwoju 

systemu edukacji, z których każdy może się spełnić, w zależności od siły oddziaływania 

różnych czynników: demograficznych, polityki edukacyjnej, rozwoju zasobów edukacyjnych 

internetu czy technologii. Scenariusze podzielono na trzy grupy, które opisano: status quo 

(czyli instytucja szkoły i kształcenia formalnego mniej więcej taka, jaką znamy z końca XX 

wieku), re-schooling (przebudowa szkoły w celu dopasowania do zmieniających się 

warunków życia społecznego), de-schooling (odejście od jednego, tradycyjnego, modelu 

instytucji szkoły i kształcenia na rzecz wielu równorzędnych form edukacji, w tym edukacji 

online, a może nawet – w najbardziej radykalnej prognozie – koniec szkoły, jaką znamy). 

Scenariusze te mogą być punktem wyjścia do rozważań, jak zmieniać się będzie kształcenie” 

(Kołodziejczyk, Polak, 2011, s. 19-20). 

Guglielmo Malizia zaś omawiając międzynarodowe procesy deschoolingu i 

reschoolingu (por. 2019) opisuje różne próby edukacji pozaszkolnej. Przywołuje Illicha (por. 

Illich, 1972) i bony edukacyjne, program Sole (Self Organized Learning Environment) 

zapoczątkowany w Indiach i rozwijany w Europie6 (por. Bottani, 2013), zastępowanie 

nauczycieli robotami (por. Castoldi, Chiosso, 2017), szkołę w domu (homeschooling, 

unschooling) (por. Malizia, Nanni 2015), czy wreszcie ONZtowski projekt „Education 2030” 

(por. Unesco, 2015). 

Korzyści wykorzystania e-learningu i blended learningu z punktu widzenia 

ucznia/studenta mogą być następujące: indywidualny tok nauczania – każdy uczestnik 

dobiera samodzielnie zakres wiedzy, która jest mu potrzebna, pomijając już znany materiał 

szkoleniowy; elastyczność nauki – uczestnik indywidualnie dobiera sobie czas i miejsce 

uczenia się, zgodnie z własnymi potrzebami; jednolitość i aktualność materiału nauczania – 

uczestnik nie musi obawiać się o niższą jakość oferowanego materiału nauczania w stosunku 

do innych uczestników; atrakcyjność formy – w przeciwieństwie do tradycyjnych form 

materiał nauczania może zawierać zasoby multimedialne w postaci: prezentacji, grafiki 

interaktywnej, nagrań audio/wideo, itp.. 

Aleksander Nalaskowski (por. 2020, s. 20-23) omawiając zdalne nauczanie i uczenie 

się w czasach pandemii Covid-19 zwraca uwagę na trzy dyspozycje pożądanego „ucznia 

zdalnego”. Wylicza: wolę uczenia się, silną motywację do nauki i samodyscyplinę ucznia. 

Dodaje także, że cechy te należą u współczesnej młodzieży do grupy cech deficytowych (por. 

                                                 
6 Projekt Sole była zapoczątkowany w Indiach w latach 2008-2009, od 2014 roku profesor Sugata Mitra 
z Uniwersytetu Newcastle w Wielkiej Brytanii rozwijał ideę School in the Cloud sadzając dzieci wokół 
stolika z komputerem. 
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Nalaskowski 2020, s. 23). Wśród trudności związanych ze zdalnym kształceniem wymienia 

on także konieczność zaangażowania rodzicielskiego. Uważa to za spore wyzwanie 

ponieważ, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, rodzice chętnie cedują kwestie kształcenia 

i wychowania na szkołę. Nalaskowski podsumowuje kwestie zdalnego nauczania w czasach 

pandemii (wymownie nazywając to zjawisko „oświatową protezą”) w następujących 

słowach: 

„Nie wystarczy po marksistowsku zmieniać struktury czy mnożyć byty 

instytucjonalne albo zapisy. Trzeba sięgnąć daleko głębiej i przebudować społeczne 

nastawienie do edukacji. A to wielka praca na całe pokolenie i powrót do źródeł. To 

konieczność wmontowania na powrót w młode pokolenie ambicji, a może i wręcz mody na 

uczenie się. Co byłoby zresztą wskazane nie tylko w przypadku nauczania zdalnego. 

Niezbędne będą długotrwałe działania budujące ciekawość świata, motywacje poznawcze, 

rzetelność, dyscyplinę po wszystkich stronach tej barykady. Dla tych zmagań musimy 

wytworzyć klimat społeczny, instrumentarium, zrewidować poglądy, kto może i kto 

powinien być nauczycielem” (Nalaskowski, 2020, s. 23). 

Zauważając blaski zdalnej edukacji nie sposób pominąć cieni. E-edukacja obejmuje 

procesy związane z nowymi możliwościami cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, a 

pośrednio także z manipulacją i psychomanipulacją, które wywołują negatywne skojarzenia. 

Zakres zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którą mają styczność nie tylko uczniowie, ale także 

pedagodzy i nauczyciele, którzy też w ramach nauczania-uczenia się mogą stosować pewne 

mechanizmy manipulacji, wykorzystują do tego celu nie tylko manipulacje językowe, 

manipulacje faktami, ale i manipulacje emocjami, ostatnio coraz częściej także media, 

multimedia i cyberprzestrzeń, np. aplikacje i prezentacje multimedialne. 

W płaszczyźnie kształcenia szczególne niebezpieczeństwa wynikają z zagrożeń 

poznawczo-intelektualnych, związanych z działalnością poznawczą i nauką szkolną, które 

obejmują: zagrożenia sfery poznawczej, (uniformizacja i/lub redukcja doświadczenia), 

ograniczenia w zakresie postrzegania problemów, dominację materiału obrazowego nad 

materiałem słownym, zalew gotowych hipermedialnych informacji niepozwalających na ich 

twórcze tworzenie i zastosowanie oraz brak możliwości podejmowania racjonalnych decyzji 

i działań. 

Coraz większym problemem staje się brak umiejętności selekcjonowania treści i 

informacji. Wiele młodych osób, nadużywających czy uzależnionych od Sieci, ma kłopoty z 

koncentracją, syntezą czy łączeniem treści w logiczny wywód. Manfred Spitzer wywołał 

rozpoczął ważną dyskusję w Niemczech, twierdząc, że cyfryzacja może prowadzić do 

demencji wśród ludzi, nadużywających technologii w procesie uczenia się i wychowania. 

Jego głośna książka pt. „Cyfrowa demencja – w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje 

dzieci” (Spitzer, 2013) stała się fundamentem krytyki dotyczącej nadmiernej cyfryzacji 

procesu poznawczego, szczególnie u dzieci i młodzieży. Spitzer w swojej książce bardzo 
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krytycznie odniósł się do nowych mediów i nowej „pseudokomunikacji”. Twierdzi, że 

nadmierna cyfryzacja i technologie skutkują ograniczaniem możliwości mózgu i 

zapamiętywania. Ponadto pisanie ręczne (a nie na komputerze) ma kluczowe znaczenie dla 

rozwoju dziecka. Komputer według niego ma bardzo negatywne skutki psycho-somatyczne 

dla młodych (m.in. uzależnienia). Promowana wielozadaniowość przy okazji cyfryzacji 

powoduje coraz większe trudności z koncentracją, solidnym wykonywaniem zadań, kłopoty 

z uważnością. Tablety dla dzieci – to według Spitzera zło edukacyjne, którego powinno się 

zabronić. 

Krytyka nadmiernego korzystania z Internetu i komputera została przedstawiona 

także w innej głośnej książce - Roberta Putnama pt. „Our kids – The American Dream of Crisis” 

(2015). Putnam w kontekście komputeryzacji i cyfryzacji wskazuje na problem nierównego 

dostępu do technologii, asymetrii informacji i przede wszystkim na fakt, że dzieci z ubogich 

rodzin korzystają z Internetu bezmyślnie – traktując go głównie jako rozrywkę a nie jako 

źródło wiedzy i nauki. 

Bariery wdrażania e-learningu i blended learningu z punktu widzenia 

ucznia/studenta to między innymi: słaba znajomość technologii komputerowych – obawa 

przed wykorzystywaniem narzędzi wcześniej nieużywanych; brak dostępu do 

odpowiednich technologii komputerowych – wielu potencjalnych uczestników zdalnego 

nauczania nie posiada odpowiedniej jakości sprzętu komputerowego, dodatkowego 

osprzętu (np.: kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem), czy też łącza internetowego o 

odpowiedniej przepustowości; ogólny brak zaufania do nowości – konserwatyzm w 

stosunku do większości dziedzin, w tym i edukacji; poczucie izolacji i osamotnienia – część 

uczestników zdalnego nauczania ma trudności w komunikacji z osobami, z którymi nie mają 

bezpośredniego kontaktu; brak samodyscypliny – wiele osób nie potrafi samodzielnie 

zmotywować się do nauki. 

W czasach Covid-19 zdalne nauczanie stało się powszechne i można znaleźć już 

opublikowane wstępne badania dotyczące tej formy nauki. Ze strony rodziców i dzieci 

zastrzeżenia sformułowane są między innymi na popularnym portalu edukacyjnym librus 

(2020). 

Trudności dotyczą: 

- ograniczonej dostępności do sprzętu (1/3 rodziców boryka się z dostępnością 

sprzętu – nie jest w stanie zapewnić każdemu dziecku urządzenia do nauki online. Sprzęt 

jest w tych rodzinach współdzielony); 

- zasięgu nauczania zdalnego (4% rodziców informuje, że kształcenie na odległość nie 

jest realizowane w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci. 9% rodziców twierdzi, iż 

nauczanie zdalne obejmuje mniej niż połowę przedmiotów); 
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- formuły nauczania na odległość (Zdecydowanie przeważają metody podawcze. 

Nauczyciele, zdaniem rodziców, przede wszystkim wybrali pośredni kontakt z uczniem: 

przesyłają zakres materiału z podręcznika i ćwiczeń do samodzielnego zrealizowania); 

- nadmiernego zaangażowania rodziców (21% rodziców biorących udział w ankiecie 

przyznaje, że spędza „nad nauką” z dzieckiem pięć lub więcej godzin dziennie); 

- braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami (59% ankietowanych) i z 

nauczycielami (54% ankietowanych); 

- trudności w samodzielnej pracy – w planowaniu nauki i znajomości różnych metod 

uczenia się (34% ankietowanych);  

- zbyt dużego obciążenia dzieci (36% rodziców twierdzi, że nauki jest zdecydowanie 

za dużo a zdaniem 35% raczej za dużo). 

Trudności formułują także nauczyciele (Gryc, 2020). Świadczą o tym następujące 

wypowiedzi: „Przygotowanie do zajęć zajmuje dużo czasu, przekraczam nawet 12 godzin. 

Pobieranie odesłanych prac i czytanie ich to trudna i mozolna praca. Następnie sprawdzanie 

i wprowadzanie opisu do e-dziennika to znów kilka godzin. Padam ze zmęczenia, bo pracy 

jest dużo więcej niż zawsze”. „Po pierwszych tygodniach nauczania online śmiało mogą 

stwierdzić, że to fikcja. Ucząc zdalnie człowiek nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej 

pracy. Nie wie, czy jego wysiłek nie poszedł na marne. Jest to tylko suche przekazywanie 

informacji. Nie czuć atmosfery klasy. Nauczyciel uczy barwą głosu. Wie, na co zwrócić 

większą uwagę, odpowiednio zaakcentować. Kolejną sprawą jest specyfika przedmiotu, nie 

ze wszystkich jest możliwość prowadzenia lekcji online, z polskiego na przykład często 

potrzebne jest obszerne tłumaczenie, nie pomoże krótki instruktaż. Do nauki potrzeba 

energii klasy, pytań, wątpliwości, "żywego" kontaktu nauczyciel-uczeń. Teraz większość 

zajęć odbywa się jedynie z fonią”. 

Także Jacek Pyżalski i Wiesław Poleszak (por. 2020, s. 28-36) w naukowym 

opracowaniu dotyczącym zdalnego nauczania w czasach pandemii wirusa Covid-19 

zwracają uwagę, iż relacje (uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, uczeń-rodzice) znajdujące się w 

centrum tradycyjnej edukacji pozostają w tym samym miejscu w edukacji zdalnej. 

Wyzwaniem jest natomiast, jak budować je w warunkach komunikacji zapośredniczonej. 

 

2. Charakterystyka badanej grupy 

 

Łącznie w badaniach uczestniczyło 172 studentów. Zastosowano celowy dobór osób 

do badań, wybrano i ograniczono się tylko do studentów kierunków pedagogicznych. 

Ogólna charakterystyka badanych osób zostanie omówiona z uwzględnieniem takich 

zmiennych jak: płeć, wiek, nazwa uczelni oraz stopień studiów. 
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Tabela 1. Charakterystyka badanych studentów  

Zmienna Liczba Procent z ogółu 

Płeć 

Kobieta 155 90,1 

Mężczyzna 17 9,9 

Przedział wiekowy 

18-20 lat 32 18,6 

20-22 lata 76 44,2 

22-24 lata 45 26,1 

24-26 lat 16 9,3 

26-28 lat 1 0,6 

28-30 lat 2 1,2 

Nazwa uczelni 

Akademia Ignatianum w 
Krakowie 

94 54,6 

Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 

78 45,4 

Stopień studiów 

Pierwszy  106 61,6 

Drugi  45 26,1 

Jednolite magisterskie 21 12,2 

Źródło: badania własne. 

 

W badanej grupie 90,1% stanowiły kobiety (155 osób) i tylko 9,9% mężczyźni (17 

osób). Rozkład procentowy płci był nierówny z bardzo znaczącą przewagą kobiet. Należy 

pamiętać, że w Polsce studiuje więcej kobiet niż mężczyzn i w większości to one podejmują 

studia na kierunkach pedagogicznych. Uwzględniając zmienną wieku, należy stwierdzić, że 

badani byli w przedziale wiekowym od 19 do lat 30 lat. Najwięcej badanych bo 44,2% (76 

osób) było w wieku20-22 lata, następnie 26,1% (45 badanych) reprezentowało przedział 

wiekowy 22-24 lata, z kolei poniżej 20 lat było 18,6% respondentów (32 osoby), a o połowę 

mniej czyli 9,3% (16 osób) to badani w wieku 24-26 lat, natomiast 1,2% studentów (2 osoby) 

należało do przedziału wiekowego 28-30 lat, najmniej - bo tylko jedna osoba miała 27 lat, co 

stanowiło 0,6% z ogółu badanych. Średnia wieku badanych studentów wynosiła M = 22,16, a 

odchylenie standardowe SD = 1,87.  
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Badani studenci reprezentowali dwie wybrane uczelnie wyższe: 54,6% ogółu 

badanych (94 osoby) to studenci Akademii Ignatianum w Krakowie, z kolei 45,4% (78 

badanych) było studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wszyscy 

studiowali w trybie stacjonarnym na kierunku pedagogika. Uwzględniając kryterium 

podziału jakim jest stopień studiów rozkład procentowy był następujący: 61,6% ogółu 

badanych (106 osób) uczestniczyło w studiach pierwszego stopnia, z kolei 26,2% (45 

badanych) studiowało na studiach drugiego stopnia, natomiast12,2% (21 osób) realizowało 

studia jednolite magisterskie.  

Do analizy ilościowo-jakościowej łącznie zakwalifikowano 172 kwestionariusze 

ankiety. Udzielane odpowiedzi w nich zawarte były bardzo zróżnicowane pod względem 

treści, gdyż niektóre zawierały tylko pojedyncze wyrazy, hasła i pojedyncze zdanie, a inne 

były bardziej rozbudowane. Dlatego warto podkreślić, że wiele badanych osób umieściło 

obszerne wypowiedzi, co pozwala przypuszczać, że sondaż spotkał się z zainteresowaniem i 

być może odpowiadał na ważną potrzebę wyrażenia swoich refleksji, a czasem także 

krytycznych opinii i ocen związanych z problematyką zdalnego nauczania w sytuacji bardzo 

trudnej jaką okazała się pandemia koronawirusa i czas społecznej izolacji.  

W celu przeprowadzenia analizy treści uzyskanych wyników zastosowano metodę 

kategoryzacji. W związku z tym bardzo istotnym elementem analizy było skategoryzowanie 

uzyskanych odpowiedzi w celu uzyskania jednolitego przekazu, podobnych treści, refleksji, 

odczuć oraz opinii respondentów. Następnie została przeprowadzona krytyczna analiza 

uzyskanych danych zarówno w aspekcie ilościowym, jak również jakościowym.  

Przedstawione i omówione zostaną rezultaty uzyskanych wyników z empirycznych 

badań własnych w odniesieniu do pozytywnych i negatywnych aspektów zdalnego 

nauczania. Dlatego szczegółowo w aspekcie pozytywnym ukazane będą zalety i szanse 

natomiast w ujęciu negatywnym wady i zagrożenia, następnie na tej podstawie zostaną 

sformułowane wnioski i postulaty dla praktyki edukacyjnej.  

 

3. Pozytywnie aspekty zdalnego nauczania w opiniach badanych studentów 

 

Istotnym i wartościowym zagadnieniem podjętym w badaniach było poznanie i 

analiza opinii badanych studentów na temat pozytywnych aspektów zdalnego nauczania. W 

tym celu poproszono badanych o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: jakie są mocne 

strony e-learningu? oraz jakie szanse wiążą się z e-learningiem?  

Ponieważ były to pytania otwarte, które dawały całkowitą swobodę wypowiedzi, to 

uzyskano bardzo zróżnicowane odpowiedzi. W celu uporządkowania danych i 

przeprowadzenia analizy wyróżniono główne kategorie, które szczegółowo zostały 

przedstawione w tabeli. 
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Tabela 2. Kategorie odpowiedzi badanych studentów dotyczące mocnych stron zdalnego nauczania 

Kategorie odpowiedzi Liczba 
wskazań 

Odsetek wskazań (w %)  

Oszczędność czasu  58 33,7 

Indywidualne zarządzanie czasem 34 19,7 

Nauka/praca w domu 27 15,6 

Indywidualne uczenie się 26 15,1 

Wygoda  24 13,9 

Bycie w domu 17 9,9 

Redukcja kosztów 14 8,1 

Nie ma mocnych stron 13 7,5 

Dostęp do materiałów 12 6,9 

Ciągłość procesu nauczania – możliwość 
kontynuowania nauki 

9 5,2 

Kontakt z wykładowcami i przekaz informacji 8 4,6 

Połączenie nauki z pracą  5 2,9 

Mniejszy stres 3 1,8 

Ograniczenie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa 

3 1,8 

Większe skupienie 2 1,2 

Nie trzeba uczestniczyć w zajęciach 2 1,2 

Brak spóźnień  2 1,2 

Inne  13 7,5 

Źródło: badania własne. 

 

Wśród największych pozytywnych aspektów zdalnego nauczania, badani studenci, 

wymienili oszczędność czasu, która wynika przed wszystkim z braku dojazdów na uczelnie. 

Wskazanie to otrzymało 33,7%, (58 odpowiedzi).W następnej kolejności 19,7% (34 

wskazania) uzyskało indywidulane zarządzanie czasem. Nieco mniej bo 15,6% (27 

odpowiedzi) odnosiło się do nauki/pracy w domu oraz 15,1% (26 wskazań) zostało 

określone jako indywidualne uczenie się. Ciekawym i intrygującym wskazaniem jest wybór 

kategorii określonej jako wygoda, co stanowiło 13,9% (24 odpowiedzi). Należy zaznaczyć, że 

w większości było to jednowyrazowe stwierdzenie. Można przypuszczać, że zdalne 

nauczanie jest wygodne, ponieważ może odbywać się w każdym miejscu i czasie, daje 

pewien komfort pracy, swobodę oraz pewnego rodzaju luźną atmosferę. 

Bardzo istotne w kontekście pandemii koronawirusa i społecznej izolacji jest 

wskazanie na bycie w domu. Stwierdzenie to uzyskało 9,9% (17 wskazań), można zatem 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 
KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 3(47)2021  ISSN 2082-7067 

 

 

STRONA 583 

przypuszczać, że dla tych badanych ważne jest po prostu bycie w domu i przestrzeganie 

wymogów i obostrzeń epidemiologicznych. W tym kontekście, ciekawa jest również 

odpowiedź, że zaletą e-learningu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, co 

stanowiło 0,9% (3 wskazania).  

Redukcja kosztów w 8,1% (14 odpowiedzi) jest kolejną kategorią wskazywaną przez 

badanych studentów. Niewątpliwe związane jest to z brakiem dojazdów na uczelnie, 

zakupem biletów, czy też z rezygnacją z wynajmowania mieszkania. W tym aspekcie, 

szczególnie w sytuacji studentów, którzy dojeżdżają na uczelnie zajęcia prowadzone w 

formie zdalnej mają z pewnością bardzo dużą zaletę. 

Natomiast w opinii 7,5% badanych (13 wskazań) e-learning nie ma mocnych stron. 

Wydaje się, że warto jeszcze się zastanowić, nad tym co jest powodem, że studenci tak 

uważają. Być może badani studenci mają jeszcze zbyt małe osobiste doświadczenie 

korzystania ze zdalnego nauczania, albo po prostu nie widzą żadnych zalet związanych z 

taką formą nauczania.  

Kolejny rozkład procentowy bo 6,9% (12 wskazań) dotyczyło dostępu do materiałów. 

W tej kwestii badani szczególnie wskazywali na możliwość nagrywania zajęć i ich 

odsłuchiwania w dowolnym miejscu i czasie, jak również na prezentację i materiały, które 

były im przesyłane przez prowadzących. Ważną mocną stroną zdalnego nauczania jest 

ciągłość procesu nauczania – możliwość kontynuowania nauki w tej trudnej sytuacji 

związanej z pandemią - 5,2% (9 wskazań). Natomiast kontakt z wykładowcami i przekaz 

informacji został wymieniony w 4,6% (8 wskazań). Badani studenci zwracali uwagę między 

innymi na szybkość kontaktu i przekazu, co niewątpliwie wiąże się z wszechstronnymi 

możliwościami jakie dają nowe technologie cyfrowe. Z kolei dla 2,9% badanych (5 wskazań) 

zaletą zdalnego nauczania jest połączenie nauki z pracą czy też innymi obowiązkami. Nieco 

mniej bo po 1,8% (po trzy wskazania) uzyskały dwie kategorie odpowiedzi: mniejszy stres 

oraz walka z koronawirusem przez ograniczenie jego rozprzestrzeniania się. Z kolei po dwa 

wskazania, czyli po 1,2% otrzymały takie odpowiedzi jak: większe skupienie, brak spóźnień 

oraz to, że nie trzeba uczestniczyć w zajęciach.  

Natomiast tylko pojedyncze wskazana mocnych stron zdalnego nauczania dotyczyły 

następujących odpowiedzi: poczucie bezpieczeństwa, najbezpieczniejsza forma nauczania, 

bardzo sprawna organizacja e-learningu, korzystanie z nowych technologii, więcej ćwiczeń z 

języka angielskiego, poprawienie umiejętności pisania, ciekawe zajęcia, brak hałasu, 

szacunek do nauczyciela, dokumentacja pracy nauczycieli, oszczędność papieru, 

samodyscyplina, czy też stwierdzenie, że jest to nowe doświadczenie.  

Podsumowując omówienie i analizę odnoszącą się do ukazania pozytywnych 

aspektów zdalnego nauczania w odniesieniu do jego zalet, należy zauważyć, że analiza tego 

typu wypowiedzi pozwala na stwierdzenie, iż studenci zauważają wiele mocnych stron i 

korzyści, które wynikają z tego typu nauczania. 
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Kolejne pytanie w kwestionariuszu skierowanym do badanych studentów odnosiło 

się do ich opinii na temat szans, jakie wiążą się z e-learningiem. Również w tym przypadku 

uzyskane odpowiedzi były bardzo różnorodne, dlatego dane zostały skategoryzowane oraz 

przedstawione w tabeli. 

 
Tabela 3. Kategorie szans związanych ze zdalnym nauczaniem w opiniach badanych studentów 

Kategorie odpowiedzi Liczba wskazań Odsetek wskazań (w %) 

kontynuacja nauki 22 12,7 

nabywanie nowych kompetencji 
informatycznych 

17 9,9 

nie ma żadnych szans  15 8,7 

nauka, rozwijanie i wykorzystanie nowych 
technologii 

13 7,5 

wykłady w formie zdalnej 12 6,9 

dostępność zajęć dla osób 
niepełnosprawnych i chorych  

9 5,2 

połączenie studiowania z pracą 7 4,0 

zaliczenie semestru 5 2,9 

samokształcenie 5 2,9 

uzyskanie lepszych ocen  4 2,4 

oszczędność czasu 4 2,4 

indywidualne zarządzanie czasem 4 2,4 

mniejszy stres 4 2,4 

duży potencjał – krok w przyszłość  4 2,4 

dobra i ciekawa metoda nauki 4 2,4 

uczenie się samodyscypliny 3 1,8 

uczenie się samodzielności  3 1,8 

wygoda 3 1,8 

dobra alternatywa i rozwiązanie w 
sytuacjach trudnych i kryzysowych  

3 1,8 

prowadzenie zajęć dla bardzo licznej grupy 2 1,2 

prowadzenie kursów i szkoleń bez 
wychodzenia z domu 

2 1,2 

Inne 9 5,2 

Źródło: badania własne.  

 

Z analizy uzyskanych rezultatów z badań wynika, że największy rozkład 

procentowy, bo 12,7% (22 wskazania) uzyskała odpowiedź, że szansą jest kontynuacja nauki. 

Wydaje się, iż jest to bardzo istotne stwierdzenie szczególnie w perspektywie zakończenia 
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studiów oraz zamknięcia pewnego etapu życia związanego z wyborem i realizacją studiów 

jeszcze w czasie przed pandemią. Nieco mniej - 9,9% (17 odpowiedzi) uzyskało stwierdzenie, 

że ważne jest nabywanie nowych kompetencji informatycznych. Natomiast 8,7% badanych 

studentów (15 wskazań), nie wiąże żadnych szans ze zdalnym nauczaniem. Z jednej strony 

wynik ten jest trochę zaskakujący, bo można było przypuszczać, że młodzi ludzie, którzy 

dużo czasu spędzają przed komputerem i korzystają z zasobów internetu będą zadowoleni z 

takiej formy nauczania i jak również będą widzieli duże szanse wykorzystywania jej w 

przyszłości. Niemniej z drugiej strony można przypuszczać, że studentom było trudno 

wskazać konkretne atuty takiej formy nauczania być może dlatego, że na tym etapie było to 

dla nich nowe doświadczenie. A być może również z powodów związanych z wypaleniem 

cyfrowym. Warto także zauważyć, że kategoria ta, iż badani studenci nie wiążą żadnych 

szans ze zdalnym nauczaniem może być także rozpatrywana w aspekcie negatywnym.  

Z kolei 7,5% (13 badanych) uznało iż jest to nauka, rozwijanie i wykorzystanie 

nowych technologii, a 6,9% (12 osób) stwierdziło, że wykłady mogą być w formie zdalnej. 

Nieco mniej, bo 5,2% (9 badanych) uważa, że dostęp do zajęć w tej formie jest szansą 

szczególnie dla osób niepełnosprawnych i chorych. Natomiast dla 4,0% (7 osób) jest to 

możliwość na pogodzenie studiowania z pracą i innymi obowiązkami. Wydaje się, że jest to 

istotny atut zdalnego nauczania, szczególnie dla tych osób, które w czasie studiów z różnych 

powodów muszą podejmować pracę. Z kolei tyle samo bo po 2,9% (5 wskazań) uzyskały 

dwa stwierdzenia: zaliczenie semestru oraz samokształcenie. Nieco mniej po 2,4% (4 

wskazania) odnosiło się do szans związanych ze zdalnym nauczania w kontekście między 

innymi sześciu takich kwestii jak: oszczędność czasu, indywidualne zarządzanie czasem, 

mniejszy stres, uzyskanie lepszych ocen, dobra i ciekawa metoda nauki oraz to, że e-learning 

ma duży potencjał i jest krokiem w przyszłość.  

Dla 1,8% badanych studentów ważne było także uczenia się samodyscypliny, 

samodzielności, wygoda jaka jest atutem związanym z realizacją tego typu nauczania, oraz 

że jest to dobra alternatywa i rozwiązanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych jakim jest 

czas pandemii. Stwierdzenia te otrzymały tyle samo – po 3 wskazania. Natomiast również 

tyle samo, tylko nieco mniej bo po dwa wskazania, otrzymały takie stwierdzenia jak: 

prowadzenie zajęć dla bardzo licznej grupy oraz prowadzenie kursów i szkoleń bez 

wychodzenia z domu. Natomiast wśród innych wypowiedzi, które uzyskały tylko po 

jednym wskazaniu wymieniano między innymi takie jak: szybkie przesyłanie informacji, 

postęp technologiczny wielu wykładowców, szansa na szkolenia dla wykładowców, 

możliwość zarabiania na własnych kursach online, zmiana spojrzenia na proces nauczania i 

uczenia się, szansa na studiowanie dla tych osób, których nie stać na to, czas na budowanie 

więzi rodzinnych. Szczególnie w kontekście pandemii koronawirusa bardzo ciekawe było 

stwierdzenie, że zdalne nauczanie jest po prostu szansą na przeżycie oraz dobrą opcją, która 

niestety pozbawia nas wiele.  
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Podsumowując należy zauważyć, że badani studenci zauważają wiele różnorodnych 

szans, które związane są ze zdalnym nauczaniem, niemniej warto jeszcze głębiej zastanowić 

się nad tym i lepiej poznać ich oczekiwania wynikające z tej formy nauczania. 

 

4. Negatywne aspekty zdalnego nauczania w opiniach badanych studentów 

 

Interesującym zagadnieniem jest również poznanie negatywnych aspektów zdalnego 

nauczania. Dlatego w empirycznych badaniach własnych studenci zostali poproszeni o 

odpowiedź na pytanie: jakie są słabe strony e-learningu? To otwarte pytanie pozwoliło na 

zebranie bardzo różnych odpowiedzi, które zostały uporządkowane w odpowiednie 

szczegółowe kategorie zamieszczone w tabeli. 

 
Tabela 4. Kategorie odpowiedzi badanych studentów dotyczących słabych stron zdalnego nauczania 

Kategorie odpowiedzi Liczba wskazań Odsetek wskazań 
(w %) 

za dużo materiału i prac do przygotowania  94 54,6 

problemy techniczne 65 37,7 

ograniczony bezpośredni kontakt międzyludzki 38 22,0 

utrudniony kontakt z wykładowcami 31 18,0 

słaba jakość zajęć i brak rzetelności w ich 
prowadzeniu 

26 15,1 

brak motywacji do nauki 10 5,8 

nieprzygotowanie do korzystania z e-learningu 6 3,4 

brak dostępu do materiałów i literatury  5 2,9 

za dużo czasu spędzonego przed komputerem  5 2,9 

stres, frustracja 5 2,9 

koszty  5 2,9 

brak zajęć praktycznych  4 2,3 

słaba organizacja  4 2,3 

niski poziom nauczania 3 1,8 

osamotnienie 3 1,8 

gorsze przyswajanie wiedzy 3 1,8 

niezrozumienie sytuacji studenta ze strony 
wykładowców 

3 1,8 

brak samodyscypliny 2 1,2 

przemęczenie i przeciążenie 2 1,2 

Inne 7 4,0 

Źródło: badania własne.  
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Z analizy uzyskanych danych wynika, że rozkład odpowiedzi jest bardzo 

zróżnicowany. Niewątpliwie najbardziej słabą stroną zdalnego nauczania w opinii 

studentów było za dużo materiału i prac do przygotowania. Kategorię tą wymieniła ponad 

połowa badanych, odpowiedź ta uzyskała 54,6% (94 wskazania). Problemem było przede 

wszystkim nadmierne przygotowywanie dużej liczby zadań i prac pisemnych, które były 

niedostatecznie wyjaśnione, a także zbyt dużo nowych, niewyjaśnionych i 

nieprzedyskutowanych materiałów przekazywanych do samodzielnego opracowania. 

Dużym utrudnieniem były także problemy techniczne, które stanowiły 37,7% (65 

wypowiedzi) w ocenie badanych. W tej kwestii badani studenci zawracali uwagę zarówno 

na kwestie dotyczące sprzętu komputerowego i jego jakości, jak również dostępu do 

internetu, zakłóceń związanych z łączem internetowym i jego obciążeniem, oraz 

utrudnionym działaniem na platformach edukacyjnych. Natomiast 22,0% badanych osób 

wskazało, iż negatywnym aspektem tej formy nauczania jest ograniczony bezpośredni 

kontakt międzyludzki, kategoria ta otrzymała 38 wskazań. Niewątpliwie można 

przypuszczać, iż wynikało to między innymi z ograniczenia spotkań i kontaktów z innymi w 

celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń. Ograniczenie to było i nadal jest dość 

trudnym wyzwaniem dla studentów, tym bardziej, że sytuacja ta nastąpiła bardzo nagle i 

niespodziewanie. Warto także zauważyć, że badana grupa studentów należy do tego 

pokolenia, które żyje w czasach, gdzie wcześniej nie musiano w żaden sposób ograniczać 

siebie oraz swojego funkcjonowania i działania. W dalszej kolejności, w aspekcie słabych 

stron e-learningu, na utrudniony kontakt z wykładowcami wskazało 18,0% (31 wskazań) 

natomiast15,1% (26 wypowiedzi) uznało, że jest słaba jakość zajęć i brak rzetelności w ich 

prowadzeniu. Znacznie mniej bo 5,8% (10 badanych)stwierdziło, że zajęcia w formie zdalnej 

powodują brak motywacji do nauki, a 3,4% (6 odpowiedzi) uznało, że brakuje 

przygotowania do korzystania z e-learningu szczególnie ze strony prowadzących zajęcia. 

Natomiast tyle samo - 2,9% (po 5 wskazań) uzyskały między innymi takie kategorie jak: za 

dużo czasu spędzonego przed komputerem, stres, frustracja, koszty - które szczególnie 

związane były z zakupem sprzętu komputerowego czy też szybkiego łącza internetowego, 

oraz brak dostępu do materiałów i literatury. Niewątpliwie należy zwrócić uwagę, że w tym 

czasie izolacji społecznej zamknięte były biblioteki i praktycznie studenci mogli korzystać 

tylko z własnej literatury, jeżeli ją posiadali, lub książek dostępnych w formie elektronicznej, 

ale to z pewnością było dla nich dużym utrudnieniem i ograniczeniem. Z kolei 2,3% (po 4 

osoby) zwróciło uwagę na dwa negatywne aspekty i określiło je jako: brak zajęć 

praktycznych oraz słaba organizacja.  

Wśród następnych kategorii, które otrzymały też tyle samo wskazań – po 1,8%, po 

trzy wskazania, zostały wymienione takie kwestie jak: niski poziom nauczania, 

osamotnienie, gorsze przyswajanie wiedzy oraz niezrozumienie sytuacji studenta ze strony 

wykładowców. Natomiast nieco mniej bo po dwa wskazania - 1,2% uzyskały stwierdzenia: 
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brak samodyscypliny oraz przemęczenie i przeciążenie. Najmniej, bo tylko po jednym 

wskazaniu odnosiło się między innymi do takich wypowiedzi jak: korzystanie z wielu 

platform edukacyjnych co wprowadzało dużą dezorganizację, mniejsze skupienie, brak 

pracy zespołowej, jak również brak indywidualnego podejścia do studenta, dzielenie się 

sprzętem komputerowym z innymi członkami rodziny. Istotne i ciekawe były również takie 

dwa stwierdzenia jak: miejsce odpoczynku staje się miejscem pracy i nauki oraz ciągłe bycie 

w domu. Można przypuszczać, że po części było to związane z przestrzeganiem zasad 

bezpieczeństwa i dostosowaniem się do ogólnej kampanii społecznej – zostań w domu.  

Ważnym zagadnieniem podjętym w badaniach była również analiza opinii badanych 

studentów dotycząca niebezpieczeństw, które mogą wynikać z prowadzenia zajęć w formie 

zdalnej. Analizując uzyskane odpowiedzi na pytanie: Jakie zagrożenia wiążą się z e-

learningiem?, należy stwierdzić, że i w tej kwestii dane były bardzo zróżnicowane dlatego 

wyróżniono kilka głównych kategorii. Szczegółowe wyniki dotyczące tego zagadnienie 

zostały przedstawione w tabeli. 

 
Tabela 5. Kategorie zagrożeń wiążących się ze zdalnym nauczaniem w opiniach badanych studentów 

Kategorie odpowiedzi Liczba wskazań Odsetek wskazań (w %) 

Niski poziom nauczania 45 26,1 

Zdrowotne 33 19,2 

Osłabienie relacji 
interpersonalnych 

33 19,2 

Izolacja społeczna 14 8,1 

Oszukiwanie 13 7,5 

Problemy z zaliczeniem  12 6,9 

Kradzież danych, włamanie na 
konto 

6 3,5 

Niska motywacja do nauki 5 2,9 

Lenistwo 5 2,9 

Brak kompetencji 
praktycznych 

5 2,9 

Brak zaangażowania studenta 4 2,4 

Awaria sprzętu 
komputerowego 

 

3 1,8 

Wygoda 3 1,8 

Wykluczenie cyfrowe 3 1,8 

Plagiat 3 1,8 

Inne 14 8,1 

Źródło: badania własne.  
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Rozkład procentowy otrzymanych odpowiedzi jest bardzo nierównomierny i 

zróżnicowany. Niewątpliwie, w opinii badanych studentów, największym zagrożeniem 

wynikającym z prowadzenia zajęć w formie zdalnej jest niski poziom nauczania. Kategoria 

ta została wymieniona przez ponad ¼ badanych, co stanowiło 26,1% (45 wskazań). Można 

zatem przypuszczać, że dla studentów istotną i cenną kwestią jest jakość kształcenia i wysoki 

poziom nauczania, co na pewno będzie skutkowało w przyszłości oraz w ich dalszej pracy 

zawodowej.  

Następne zagrożenia wymienione przez badanych zostały zakwalifikowane do 

kategorii zdrowotne i wynosiły 19,2% (33 odpowiedzi). W tej grupie szczególnie 

wymieniano: pogorszenie wzroku i słuchu, bóle kręgosłupa, nadwagę, uzależnienia od 

internetu, przemęczenie, stres, frustrację, depresje, nerwice, oraz zaburzenia równowagi 

psychicznej. Warto w tym aspekcie zauważyć, że osoby w wieku 18–24 lat (czyli także 

studenci) przejawiają w okresie pandemii znacznie wyższy niż pozostałe grupy wieku 

poziom nasilenia objawów depresji i lęku uogólnionego oraz istotnie częściej niż wszystkie 

pozostałe grupy wiekowe przejawiają myśli samobójcze lub samoagresywne (por. Gambin i 

in., 2020).  

Tyle samo – 19,2% (33 wskazania) uzyskało ograniczenie relacji interpersonalnych. 

Stwierdzenie to jest bardzo cenne i ważne bowiem, jasno można wskazać na bardzo istotną 

rolę relacji interpersonalnych w funkcjonowaniu osoby. Można zatem przypuszczać, że 

ważne dla studentów, jak również dla procesu edukacyjnego są kontakty interpersonalne i 

obecność drugiej osoby. Tym bardziej, że czas społecznej izolacji jest trudnym 

doświadczeniem dla człowieka i ukazuje wartość, potrzebę i znaczenie kontaktów 

międzyludzkich. Wydaje się również, że dla studentów, którzy w przyszłości będą 

pedagogami, zagadnienie budowania relacji interpersonalnych powinno być ważne. Mniej 

bo 8,1% (14 wypowiedzi) odnosiło się do izolacji społecznej, która może być dość poważnym 

zagrożeniem wynikającym z braku bezpośrednich kontaktów z innymi. Natomiast nieco 

mniej – 7,4% badanych (13 wskazań) uznało, że istotnym zagrożeniem jest oszukiwanie, czy 

też nieuczciwość ze strony studentów w niesamodzielnym przygotowywaniu prac 

pisemnych, ściąganiu na zaliczeniach i egzaminach. Można zatem przypuszczać, że studenci 

mają świadomość takiego niewłaściwego postępowania. Z kolei dla 6,9% (12 badanych) 

zagrożeniem są problemy z uzyskaniem zaliczenia z danego przedmiotu, brak zaliczenia 

semestru u czy też roku akademickiego. Nieco mniejszy rozkład procentowy - 3,5% (6 

wskazań) odnosi się do kradzieży danych, włamania na konto i z pewnością jest to 

niebezpieczeństwo wynikające z dużego korzystania z sieci internetowych. W tym aspekcie 

zawracano szczególnie uwagę na przechwycenie informacji przez hakerów, przetwarzanie 

danych osobowych czy też prześladowanie w internecie. Następnie, tyle samo – bo po 2,9% 

(5 wskazań) otrzymały następujące wypowiedzi: lenistwo, brak lub niska motywacja oraz 
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brak kompetencji praktycznych. Natomiast w 2,4% (4 wypowiedzi) niebezpieczeństwem jest 

brak zaangażowania studenta w proces nauczania. Kolejnymi zagrożeniami wymienianymi 

przez badanych, które otrzymały po 1,8% (3 wskazania) są między innymi: awaria sprzętu 

komputerowego, wygoda, wykluczenie cyfrowe oraz plagiat.  

Do grupy innych zagrożeń, które otrzymały tylko po jednym wskazaniu, zostały 

zakwalifikowane między innymi następujące odpowiedzi badanych studentów: brak 

sprawdzalności wiedzy i efektów kształcenia, niesprawiedliwe ocenianie, brak pracy w 

grupie, mniejsza odpowiedzialność, zaprzestanie czytania książek, spadek wartości książek, 

mniejszy kontakt z piśmiennictwem, problemy z ręcznym pisaniem, obniżenie kompetencji 

autoprezentacji oraz ogromne ilości prądu zużyte na działanie komputera. Interesujące i 

cenne są również stwierdzenia, że zagrożeniem będzie brak przyjaźni, przyzwyczajenie do 

takiej formy prowadzenia zajęć, zwykle studia stracą na wartości, oraz że uczelnia będzie 

miejsce tworzenia dyplomów a nie zdobywania wiedzy.  

Trzeba zauważyć, że jest wiele zagrożeń wiążących się z zastosowania zdanego 

nauczania, niemniej warto i należy zastanowić się nad działaniami, które pomogą je 

ograniczyć czy też wyeliminować.  

Podsumowując należy stwierdzić, że interesującym zagadnieniem podjętym w tych 

badaniach była analiza opinii badanych studentów na temat pozytywnych i negatywnych 

aspektów zdalnego nauczania. Niemniej warto spojrzeć na analizę porównawczą w 

kontekście tego czego jest więcej zalet czy wad. Z uzyskanych wypowiedzi badanych 

wynika, że nauczanie w formie zdalnej ma zarówno swoje specyficzne moce jak również 

słabe strony. Natomiast większy rozkład procentowy wynikający z uzyskanych danych jest 

w aspekcie negatywnych aspektów zdalnego nauczania. Ponadto w związku z tym, że 

studenci w czasie badania nie mieli jeszcze dużego doświadczenia związanego z 

uczestnictwem i realizacją tej formy nauczania należy podchodzić do uzyskanych rezultatów 

z dużą ostrożnością. 

 

Podsumowanie 

 

Obecna, niewątpliwie niestandardowa sytuacja związana z pandemią koronawirusa 

nadal jest poważnym wyzwaniem dla edukacji i kontaktów międzyludzkich. Ukazała 

interesujący teren do pogłębionych badań dotyczących przygotowania i oceny radzenia 

sobie w tej sytuacji ze zdalną edukacją. Ze względu na konieczność szybkiego 

wprowadzenia trybu nauczania zdalnego uczestnictwo i prowadzenie zajęć akademickich w 

tym systemie było niewątpliwie sytuacją nową, trudną i stresogenną, bowiem nie było ono 

wcześniej odpowiednio przygotowane. Dlatego przedstawione i omówione doświadczenia 

badanych studentów, które zostały nabyte poprzez uczestnictwo w zdalnej formie nauczania 
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wskazują, że jest jeszcze wiele działań, które powinniśmy być wprowadzone do praktyki i 

codziennej edukacji akademickiej.  

Niewątpliwie pewnym rozwiązaniem będzie konstruktywne wykorzystanie dobrych 

i mocnych stron zdalnego nauczania oraz wyeliminowanie problemów i zagrożeń. Być może 

pewnym kreatywnym i dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie pewnych tylko 

elementów zdalnego nauczania, na przykład wykładów prowadzonych w formie zdalnej, 

czy też połączenie hybrydowe czyli realizacja części zajęć w formie stacjonarnej a części w 

formie zdalnej. Z pewnością to może przyczynić się do lepszego nabywania kompetencji 

informatycznych i cyfrowych, oraz pomóc w rozwijaniu u studentów aktywności, 

samodzielnej nauk ii samodyscypliny.  

Analiza uzyskanych rezultatów z empirycznych badań własnych niewątpliwie 

wskazuje na pewną ostrożność w kwestii szybkiego rozszerzania nauczania akademickiego 

w trybie zdalnym. Natomiast sformułowane wnioski można traktować jako przypuszczenia 

będące punktem wyjścia oraz inspiracją do dalszych, pogłębionych i szerszych badań na 

temat zalet, wad, szans i zagrożeń zdalnego nauczania. W związku z tym istotna i cenna 

będzie dalsza refleksja nad tym, czy te negatywne i pozytywne doświadczenia studentów 

przełożą się na konkretne postawy wobec realizowania zajęć zdalnych w przyszłości. 

Niewątpliwie będzie to zależało od bardzo wielu czynników. Dlatego ważne jest 

podejmowanie dalszych i bardziej szczegółowych badań podłużnych dotyczących realizacji 

zdalnego nauczania z perspektywy nie tylko studentów ale także nauczycieli. Warto 

podkreślić, że „Pandemia ujawnia rozmaite słabości, zarówno w zasobach materialnych, jak i 

organizacyjnych, czy wreszcie relacyjnych. Jedne z nich mogą być usunięte łatwiej, inne 

wymagają większych nakładów materialnych i organizacyjnych. Wszystkie wymagają 

wytworzenia (wzmocnienia) atmosfery współpracy i współdziałania” (Karwińska, 

Karwiński, 2020, s. 243). Spowodowała również poważny kryzys społeczno-gospodarczy 

oraz ukazała nowe rozwiązania wielu problemów, które związane są z przymusową izolacją, 

brakiem komunikacji, odcięciem od świata zewnętrznego oraz realizacją procesu edukacji. 

Niewątpliwie edukacja zdalna jest bardzo dużym wyzwaniem pod względem technicznym i 

logistycznym. W obecnej sytuacji pandemii, w której realizowany jest proces edukacji, jakże 

aktualne i prawdziwe jest stwierdzenie Jędrzeja Witkowskiego „Zdalne nauczanie to 

dyscyplina, której wszyscy dopiero się uczymy (prawie nikt z nas nie uczył dotychczas 

wyłącznie zdalnie). Podobnie jest z organizacją zdalnego nauczania – nie mamy w tym 

zakresie doświadczeń ani sprawdzonych rozwiązań. Przyznajmy to przed sobą, bądźmy dla 

siebie wyrozumiali, dajmy sobie przyzwolenie na popełnianie błędów i poprawianie ich. 

Uratować może nas w tej sytuacji tylko spokój i otwarta komunikacja pomiędzy wszystkimi 

zainteresowanymi” (Witkowski, 2020, s. 92). 
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