"Analiza skuteczności nauki do LEKu z LEKkim Kursem"
Wstęp:
LEKki Kurs to kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Jest to kurs
powtórkowy zawierający najważniejsze zagadnienia z LEK. Ideą kursu jest ułatwienie i przyspieszenie
nauki do LEK dlatego wykorzystano w nim wiele rozwiązań mogących przyspieszyć naukę.
Cel badania:
Ocena skuteczności nauki za pośrednictwem platformy e-lerningowej znajdującej się na stronie
https://lekkikurs.pl/
Grupa badana:
W badaniu uczestniczyło łącznie 119 osób.
113 osób, które wzięły udział w badaniu to osoby, które otrzymały udział w kursie w ramach pisemnej
umowy. Ich zadaniem było przerobienie całego kursu maksymalnie w 30 dni a następnie udzielenie
odpowiedzi na pytania ankietowe.
Dodatkowo w badaniu wzięło udział 6 osób, które wykupiły dostęp do kursu.
Finalnie do grupy badanej włączono 52 osoby. Z grupy badanej wyłączono osoby, które przerobiły
poniżej 80% kursu lub nie przystąpiły do LEKu luty 2019.
Grupa kontrolna:
Wyniki ogłoszone przez CEM.
Metodyka:
Osoby w grupie badanej przerobiły LEKki Kurs, na który składały się 52 godziny filmów z wykładami
oraz odpowiedziały na pytania po filmach (około 2500 pytań). Następnie na koniec kursu udzieliły
odpowiedzi na 48 pytań ankietowych, w tym musiały podać wynik z LEK.
Celem zwiększenia wiarygodności udzielanych odpowiedzi uczestnicy badania mieli obowiązek
przesłania skanów zaświadczenia z CEM z uzyskanym wynikiem z egzaminu.
Wyniki:
Średni wynik z zimowego LEK 2019 dla grupy badanej to 68,93%. W grupie badanej nie zdały 3 osoby
co stanowiło 3,98%.
Średni czas nauki do LEKu grupy badanej stanowił 51 dni w tym 30,7 dni z LEKkim kursem średnio po
2h 50 min każdego dnia.
Według danych ogłoszonych przez CEM średni wynik z lutowego kursu 2019 dla całego kraju wyniósł
62,73%. Wśród wszystkich osób, które zdawały omawiany egzamin nie zdało 20%.

Wnioski:
Uczestnicy LEKkiego Kursu zdali lepiej lutowy LEK 2019 od reszty kraju o 6,2 % poświęcając na
naukę z kursem niecałe 3 godziny dziennie przez 31 dni.

Załączniki:
Ankieta do badania

Tabela zbiorcza z wynikami
Link do nagrań osób opisujących LEKki Kurs, które wzięły udział w badaniu:
https://www.youtube.com/channel/UCV32UJ_Dcqhc9Ajg_7Ft5pA/videos

