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Rozdział 1 

Zarządzanie wiedzą 





OPRACOWANIE PODEJŚCIA DO TWORZENIA FORMALNEGO 
OPISU DZIEDZINOWEJ WIEDZY TEORETYCZNEJ 

Emma Kushtina, Przemysław Różewski 
Wydział Informatyki, Politechnika Szczecińska 

<ekushtina; prozewski@wi.ps.pl> 

The authors have discussed designing of the distance learning didactic 
materials preparation for asynchronous made. The approach is based on the 
module structure of fundamental knowledge. The new role of teacher and its 
impact to the didactic materials structure and content is discussed. The new 
approach is based on the Learning Object concept. The authors introduced 
the algorithm of the theoretical knowledge model preparation in the selected 
domain. 

Keywords: distance learning, knowledge model, learning object. 

1. Wprowadzenie 

Liczba uniwersytetów korzystających z systemów Nauczania Zdalnego (NZ) 
w różnych krajach zwiększa się systematycznie. Zostało opracowanych wiele 
standardów dotyczących organizacji, tworzenia i wdrażania systemów zdalnego 
nauczania (SCORM, AICC, IMS, IEEE LOM) przedstawionych np. w pracach 
(Costello, 2002; Macromedia, 2001). W Polsce zwiększający się poziom 
zaangażowania w dziedzinie zdalnego nauczania może być reprezentowany przez 
stworzenie Politechniki Wirtualnej (zrzesza: Akademię Górniczo-Hutniczą, 

Politechniki: Białostocką, Gdańską, Krakowską, Poznańską, Warszawską 

i Wrocławską) oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (zrzesza: Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wyższą Szkołę Humanistyczną -
Ekonomiczną w Łodzi). 

Rozwój teorii i praktyki organizacji wirtualnych, szybka zmiana wiedzy 
zawodowej, rozwój sieci globalnej, prowadzi do wdrożenia systemów nauczania 
zdalnego nie tylko na uniwersytetach, ale również jako sposobu ciągłego kształcenia 
kadr w korporacjach. Pracownik firmy jest zobowiązany do ciągłego podnoszenia 
swoich umiejętności, wynika to z szybkiej dezaktualizacji wiedzy zawodowej, 
zmiany otoczenia technologicznego oraz wzrostu konkurencyjności. 

Przy organizacji NZ najbardziej przydatny w różnych sytuacjach (szkoła, 
uniwersytet, firma) jest tryb asynchroniczny, ze względu na koszty wdrożenia 
i eksploatacji. Proces nauczania w trybie asynchronicznym składa się z procesów 
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administracyjnych, edukacyjnych i organizacyjnych. Dokładniejsza analiza procesu 
edukacyjnego pokazuje, że jest on inny w NZ i w nauczaniu tradycyjnym. 
Wdrożone przez uniwersytety i korporacje rozwiązania inicjują nową rolę 

nauczyciela w procesie nauczania. Rola nauczyciela w nauczaniu tradycyjnym różni 
się do roli nauczyciela w NZ. Nie jest on już przewodnikiem studenta podczas 
uczenia się, ale konsultantem i walidatorem wiedzy studenta. Student sam 
eksploruje materiały edukacyjne i w ten sposób nabywa wiedzę. 

Analizując istniejące modele reprezentacji wiedzy możemy zauwazyc, ze 
żaden z nich nie odpowiada dokładnie wymaganiom NZ. Systemy Regułowe i Sieci 
Semantyczne pozwalają na reprezentację różnych rodzajów wiedzy. Systemy 
Regułowe wiążą pomiędzy sobą fakty. Sieci Semantyczne umożliwiają zarówno 
reprezentację abstrakcyjnych kategorii, jak i konkretnych egzemplarzy. Wadą Sieci 
Semantyczny jest niesformalizowana semantyka łączy. Sieci Semantyczne są 

punktem wyjścia do modeli: map konceptualnych (Sowa, 2000), Mind Maps 
(Buzan, 1993) i Topie Maps (ISO/IEC, 2000). Każdy z wymienionych modeli jest 
zorientowany na określony rodzaj wiedzy i onkretnego odbiorcę. Przeznaczony jest 
dla określonej dziedziny do wykonania ustalonego zadania. W NZ wymagany jest 
model na tyle uniwersalny, aby mógł być zastosowany przynajmniej dla jednej 
kategorii wiedzy (np. teoretycznej) w różnych dziedzinach. Sformalizowany system 
przeznaczony dla przedstawienia wiedzy w danej dziedzinie powinien również 
powiązać wiedzę dziedzinową z metodyką jej nauczania oraz językiem manipulacji 
modelem wiedzy. 

2. Wykorzystanie modelu „czarnej skrzynki" do modelowania 
procesu nauczania 

W kontekście automatyzacji procesów wymiany informacji i zdobywania 
określonej objętości wiedzy w trakcie nauczania, takie pojęcia jak: język 

wewnętrzny reprezentacji i kodowania wiedzy, gestalt, itd., nie są rozpatrywane. 
Każdy uczestnik procesu „nauczania - uczenia się" jest traktowany tylko jako 
„nadajnik", ,,odbiornik" informacji i jako operator kumulatywnej przestrzeni 
informacyjnej. Jeżeli będziemy korzystali z schematu „wejście - czarna skrzynka -
wyjście", gdzie materiał edukacyjny i warsztat dydaktyczny nauczyciela, tworzą 
strumień informacji wejściowej, ,,czarna skrzynka" reprezentuje 
niesformalizowane wewnętrzne procesy akceptacji i asymilacji wiedzy przez 
człowieka, wyjście jest opanowaną wiedzą, wtedy w kontekście podejścia 

informatycznego model nauczania powinien wyjaśnić zależność pomiędzy 

informacją, którą przekazał nauczyciel, a wiedzą którą przyswoił student. 

Koniecznym warunkiem ustalenia zależności przekształcania procesów 
wejścia w wyjście jest wykorzystanie identycznego języka dla wejścia i wyjścia. 
W nauczaniu tradycyjnym zasada ta jest przestrzegana przez wykorzystanie języka 
naturalnego. Z tego wynika możliwość bezpośredniego kontrolowania wyjścia przez 
nauczyciela (np. za pomocą dialogu), i wykonawczo, w czasie rzeczywistym 
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kierowania całym procesem według własnego kryterium, słabo podatnym na 
formalizację ze względu na swój indywidualny charakter. Finalna statystyczna 
obróbka ilościowych ocen opanowanej przez studenta wiedzy daje możliwość 

korekty długoterminowych i krótkoterminowych planów nauczania. Na poziomie 
wykonawczym nauczyciel korzystając z własnego warsztatu, zwiększa semantyczne 
znaczenie wejściowych informacji (teksty wykładów, zadania, materiały 

dydaktyczne) za pomocą elastycznej zmiany wcześniej zaplanowanej kolejności 

i głębokości studiowanych pojęć/zjawisk, doboru metafor, rozwinięcia łańcuchów 
asocjacyjnych, połączenie tego samego pojęcia z roznymi kontekstami. 
Jednoznaczność odbioru jest również analizowana przez nauczyciela, na poziomie 
wykonawczym, w czasie komunikowania się ze studentami. 

W NZ i tradycyjnym, treści długoterminowego i krótkoterminowego 
planowania w większym stopniu są zbliżone do siebie. Istotna różnica pojawia się na 
poziomie wykonawczej realizacji planów, czyli przy wypełnieniu operacji 
bezpośredniego przekazu wiedzy od nauczyciela do studenta. Przyczyną tych różnic 
jest nie tylko brak bezpośredniego kontaktu, ale inne środowisko nauczania 
(cybernetyczna przestrzeń), do którego jest niemożliwe przeniesienie tradycyjnych 
metod. 

3. Zależność pomiędzy źródłem wiedzy, środowiskiem nauczania 
i językiem reprezentacji wiedzy 

Przy tradycyjnym nauczaniu, podstawowym sposobem przedstawienia 
i przekazywania wiedzy jest język naturalny. Różnego rodzaju sztuczne języki 
symboliczne i środki medialne są wykorzystane, jako dodatkowe możliwości dla 
wzmocnienia semantyki wyrazu języka naturalnego, zarówno podczas wygłaszania 
wykładów, jak i w procesie przygotowywania materiałów dydaktycznych. 
Komputerowe środowisko z punktu widzenia szeregu czynników ergonomicznych 
i psychologicznych (Gregory i Colman, 2002), tworzy duże ograniczenia 
w wykorzystaniu języka naturalnego w tej samej objętości i jakości, jak tego 
potrzebuje proces nauczania i właściwy mu wykonawczy proces kierowania. 
Z drugiej strony komputerowe środowisko tworzy praktycznie nieograniczone 
możliwości dla wykorzystania symbolicznych/sztucznych języków i środków 

medialnych. 

Powstaje pytanie: w jaki sposób przenieść wartość języka naturalnego na 
języki symboliczne? Nieograniczone możliwości technologii pozwalają rozszerzać 
znaczenie semantyki przez multiplikacje bodźców, co koresponduje 
z zmniejszaniem jednoznaczności. 

Przy dowolnym sposobie organizacji nauczania, nauczyciel nie jest jedynym 
źródłem wiedzy, równorzędną rolę odgrywają książki, media, otoczenie, z którymi 
komunikacja odbywa się przy pomocy nieograniczonego języka naturalnego. 
Dlatego opracowując język reprezentacji i przekazywania wiedzy w warunkach 
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nauczania zdalnego konieczne jest, aby korespondował on z językiem naturalnym 
i językami przedstawiania wiedzy, właściwymi dla innych źródeł wiedzy. Innymi 
słowy konieczne jest, aby nowa wiedza zdobyta poza systemem nauczania mogła 
być dołączona do systemu wiedzy studenta tworzonej w trakcie nauczania, dotyczy 
to przede wszystkim wiedzy konceptualnej. 

4. Struktura jako instrument analizy zawartości informacji 

W procesie nauczania, ogólnie komunikowania się, pojęcie informacji, jest 
nierozłączne z pojęciem struktury. Człowiek jest zewsząd otoczony informacją. 
Nieustającym pytaniem badawczym jest określenie, jaką część i w jakiej postaci jest 
ona odbierana, jak człowiek może ją wykorzystać. Struktura pełni rolę narzędzia 
przy analizowaniu zawartości informacji, wspomaga wyjaśnienie sensu, tylko na 
podstawie tego człowiek, może ocenić korzyści płynące z danej informacji. 
Struktury, są przedstawione w postaci konstrukcji bazujących na leksyce 
i gramatyce języka. Stopień formalizacji języka może być różny: od poziomu języka 
naturalnego do prostych prawideł opracowania schematów. Formalne spojrzenie na 
każdy język, jako na narzędzie budowy struktur, potrzebuje defmicji, elementów 
atomowych i operacji/reguł za pomocą, których tworzy się struktury. Im bardziej 
skomplikowana struktura, tym wyższa semantyczna wyrazistość języka, który był 
wykorzystany do jej stworzenia. 

Rozpatrując możliwość automatyzacji procesu tworzenia struktur. na bazie 
atomowych elementów należy zwrócić uwagę. na potrzebę formalnej definicji 
odpowiednich operacji. Jeżeli ta sama struktura może być stworzona w różny sposób 
oznacza to, że operacje języka mogą prowadzić do niejednoznacznego odczytu 
sensu zawartego w strukturze. Poziom złożoności struktur i dopuszczalne różnice w 
innych odczytach oceniamy jako stopień semantycznej wyrazistości języka. 

Ograniczenie zbioru atomowych elementów i operacji/reguł budowy struktury, 
zapewnia bardziej wysoki poziom jednoznaczności ich rozumienia. Semantyczna 
wyrazistość i jednoznaczność odbioru sensu zawartości danej struktury są sobie 
przeciwstawne i zależą od stopnia formalizacji języka. 

5. Teoretyczna, proceduralna wiedza 

Wiedzę rozpatrywaną, jako obiekt i cel nauczania można podzielić na dwa 
podstawowe rodzaje: fundamentalną (teoretyczną) i proceduralną (operacyjną). 

Fundamentalna wiedza, odwzorowuje myślenie konceptualne w wyniku, którego 
mogą być sformułowane nowe paradygmaty, problemy, założenia zadań, zasady 
zachowania, itp. Proceduralna wiedza jest konieczna dla opracowania, realizacji 
scenariuszy, algorytmów wykonania operacji. Analiza różnych sytuacji, z którymi 
spotyka się człowiek bazuje jednocześnie na wykorzystaniu obydwu rodzajów 
wiedzy, w różnych proporcjach w zależności od poziomu złożoności. Istniejące 

metody reprezentacji wiedzy i technologia „meachine learning" dają możliwości 
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tworzenia wystarczająco efektywnego systemu nauczania wiedzy proceduralnej 
(komputerowe symulatory, systemy ekspertowe, itd.). Jest to możliwe, ponieważ 
pozwalają na adekwatne łączenie ilościowych ocen zdobytych umiejętności 

(szybkość, dokładność, etalon) z odpowiadającą zadaniu teoretyczną bazą. 

Zdolność konceptualnego myślenia pojawia się w umiejętności 

abstrahowania i uogólniania, w tworzeniu łańcuchów asocjacji, w wywodzie nowej 
wiedzy, na bazie już istniejącej, w formułowaniu paradoksalnej wiedzy, czyli 
wiedzy, która wychodzi za granicę istniejącego paradygmatu. Nie istnieją 

obiektywne, ilościowe metody oceny nabytej w trakcie nauczania konceptualnej 
wiedzy. Ocenianie jakości nabytej w procesie nauczania wiedzy konceptualnej 
oparte jest na sprawdzeniu obiektywnej wiedzy, dziedziny i metodyki nauczania. 
Przy tej samej objętości wiedzy z dziedziny przedmiotowej i innych jednakowych 
warunkach różne metodyki nauczania wpływają w różnym stopniu na rozwój 
myślenia konceptualnego. Odpowiedzialność za wybór metodyki jest prerogatywą 
nauczyciela. Dlatego w warunkach nauczania zdalnego, jest konieczne 
wykorzystanie takich metod formalnej reprezentacji wiedzy teoretycznej, które 
zapewniają nie tyko odwzorowanie obiektywnej wiedzy z danej dziedziny, ale 
również metodyki jej nauczania. 

6. Pojęcie jako struktura przechowywania wiedzy 

Rzeczywistość definiowana jest przez zróżnicowany i nieskończenie wielki 
zbiór informacji, bodźców docierających do człowieka. Kognitywistyka zakłada 
naturalną zdolność umysłu do kategoryzacji informacji z otoczenia, i z pamięci 
ludzkiej do postaci pojęć. Pojęcie rozumiane jest, jako struktura reprezentacji 
umysłowej, która zawiera opis istotnych właściwości pewnej kategorii (klasy), tak 
jak to przedstawia Maruszewski (Maruszewski, 2002). Wiedza w umyśle 

przechowywana jest za pomocą pojęć. Jest to możliwe do zaobserwowania 
szczególnie, gdy odniesiemy się do wiedzy abstrakcyjnej, która często nie posiada 
reprezentacji fizycznej, ale stanowi zbiór konceptów pewnej idei. Nauczanie wiedzy 
konceptualnej opiera się na zapewnieniu komunikacji pomiędzy uczestnikami 
procesu na poziomie pojęć . Możliwe jest wykorzystanie metafor i innych metod 
pedagogicznych, ważne jest, aby w obu uczestniczących w procesie umysłach 
proces komunikacji powodował odniesienie się do tych samych pojęć. 

Model reprezentacji wiedzy obejmuje: definicje semantycznych jednostek, 
operacje nad nimi i język ich opisu. Środowisko NZ nie pozwala na wykorzystanie 
języka naturalnego w pełnym wymiarze, jako narzędzia przekazywania wiedzy. 
Z tego wynika przesłanka opracowania specjalistycznego języka. Ze względu na 
przedstawione wcześnie argumenty, model reprezentacji i przekazywania wiedzy do 
NZ powinien zapewnić następujące możliwości: (a) korespondować z językiem 
naturalnym i językami reprezentacji wiedzy pochodzącej z innych źródeł, (b) 
zapewniać wystarczający poziom jednoznaczności odczytu struktur, (c) zapewniać 
wystarczającą semantyczną wyrazistość pozwalającą na tworzenie złożonych 
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struktur, (d) zapewniać możliwość korekty zawartości struktury w zależności od 
kontekstu, ( e) zapewniać możliwość tworzenia złożonych struktur na bazie prostych, 
(t) zapewniać połączenie odrębnych struktur w sieć semantyczną z ograniczoną 
semantyką łączy, (g) zapewniać połączenie w ramach jednego modelu obiektywnej 
wiedzy z dziedziny przedmiotowej i metodyki jej nauczania. 

Podstawowymi elementami języka reprezentacji wiedzy są: (a) pojęcie - jako 
logiczna jednostka, czyli element atomowej wiedzy, (b) każde pojęcie jest 
reprezentacją pewnej klasy obiektów o wspólnych cechach, (c) każde pojęcie może 
być opisane jako macierz. Wiersze, której odpowiadają ilości wspólnych atrybutów 
obiektów, a ilość kolumn mówi o ilości obiektów zaliczonych do klasy. Ilość 

elementów macierzy należy traktować, jako głębokość pojęcia w danej dziedzinie. 

W pełni funkcjonalny język zawiera również mechanizmy operacji 
z pojęciami. Dotyczy to operacji rozszerzenie semantyki, czyli dodawanie nowego 
atrybutu, lub dodanie nowego obiektu do opisu, oraz połączenie pojęć pomiędzy 
sobą - semantyka łączy. Z wykorzystaniem, tak określonego języka, dla każdej 
dziedziny powinna być stworzona sieć (grat), wierzchołki której będą odpowiadały 
pojęciom pewnej dziedziny. 

Koncept pojęcia został wykorzystany w NZ. MD powinien posiadać 

modułową strukturę, gdzie każdy moduł odpowiada „porcji wiedzy", która mogłaby 
być używana wielokrotnie, dla różnych odbiorców i kontekstów. Systemy 
LMS/LCMS, dokładnie scharakteryzowane w pracy Greenberg'a (Greenberg, 2002), 
mają za zadanie zarządzać tak opracowanym materiałem, który przechowywany jest 
w repozytorium systemu NZ. Wydzielony moduł wiedzy został nazwany Learning 
Object (LO). Standard SCORM bardzo precyzyjnie definiuje strukturę i budowę LO, 
nie mówi natomiast nic o zawartości pojedynczego LO. Na przestrzeni ostatnich lat 
temat zawartości LO był analizowany w (ASTD, SmartForce, 2001; Downes, 2001; 
Hamel, Ryan-Jones, 2002; Wagner 2002; Wiley, 2002), jednakże nie udało się 

opracować żadnych formalizowanych reguł budowania zawartości LO. Zostały 

przygotowane, np. przez Hamel'a i Ryan-Jones'a, zbiory wskazówek i porad, przy 
pomocy których możliwe jest określenie zawartość LO. 

7. Algorytm opisu dziedziny przedmiotowej z wykorzystaniem 
języka reprezentacji pojęć 

Początkowy etap przygotowania MD, opartego na LO, ma na celu 
identyfikację wiedzy w danej dziedzinie. Na rys. I przedstawiony jest algorytm 
określający poszczególne etapy tworzenia sieci pojęć przez eksperta dziedziny. 
Ekspert znajduje pojęcia właściwe dla danej dziedziny, łączy je semantycznie 
i odwzorowuje na ich reprezentacje medialną. Algorytm formalizuje wynik do 
postaci zgodnej z SCORM. 

Pierwszy krok pracy eksperta, polega na analizie wybranej dziedziny 
przedmiotowej, pod kątem istnienia w niej pojęć, mając na uwadze reguły 
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przedstawiające zasady budowy pojęcia (konceptu). Zidentyfikowany zbiór pojęć 
jest wzbogacany poprzez dodanie relacji, które odwzorowują semantyczne 
zależności pomiędzy pojęciami w danej dziedzinie. Równolegle odbywa się proces 
rzutowania pojęć na ich reprezentację cyfrową (pliki) w celu zbudowania 
multimedialnej definicji wszystkich pojęć. Każdemu z pojęć, przyporządkowywana 
jest medialna metafora, która stanowi konglomerat danych składających się na opis 
pojęcia. Abstrakcyjna orientacja dziedziny, implikuje możliwość oparcia się tylko na 
reprezentacji cyfrowej wiedzy. Repozytorium przechowuje informacje, o każdym 
z pojęć w skład, której wchodzą meta-informacje o pojęciu (w tym data powstania, 
autor, itd.) wraz z zbiorem plików reprezentujących medialną metaforę. Na rys. l 
Kryterium I decyduje, czy dobór medialnej metafory do danego pojęcia jest słuszny. 
Ekspert określa, czy należy rozszerzyć głębokość danego pojęcia, mając na uwadze 
wiedzę zawartą w danej dziedzinie przedmiotowej. Po pozytywnej weryfikacji 
każdego z pojęć, następuje proces nałożenia stworzonej sieci pojęć na ich 
reprezentację medialną. Całość jest ponownie weryfikowana, mając na uwadze 
Kryterium li analizujące wyczerpanie przez zdefiniowany zbiór pojęć całej wiedzy 
znajdującej się w danej dziedzinie przedmiotowej i wskazanej przez eksperta za 
potrzebną. 

Wynikami pracy algorytmu (rys.l) są: (a) semantyczna sieć pojęć, (b) 
hipermedialna sieć odwzorowań pojęć na ich medialne reprezentacje znajdujące się 
w repozytorium, (c) tezaurus, gdzie znajduje się definicje pojęć. Rezultat działania 
algorytmu jest transformowany na standard SCORM i powm1en być 

przechowywany w repozytorium, zawierającym różnego rodzaju pliki, zgodne 
z przemysłowymi standardami danych i opisane przy pomocy XML. Zależności 
poziomu semantyki i odwzorowania medialnego, są tłumaczone w standardzie 
SCORM na odpowiednie zapisy i struktury metadanowe. 

Algorytm kompilacji materiałów dydaktycznych (rys.2) przygotowuje MD 
dla określonego studenta, mając na uwadze zarówno obowiązujące standardy, jak 
i edukacyjne uwarunkowania procesu. Wynikiem działania algorytmu jest 
opracowanie sekwencji edukacyjnej, która poprzez łącza telekomunikacyjne, 
zostanie udostępniona studentowi. Algorytm wykorzystuje następujące elementy: 
sieć pojęć, repozytorium wraz z opisem poszczególnych pojęć, profil studenta. 
Mechanizm przedstawiony w algorytmie jest całkowicie przenaszalny do systemów 
klasy LMS/LCMS. 

Bazując na sieci pojęć i informacji o poziomie dotychczasowej wiedzy 
studenta (wiedza bazowa), sieć zostaje uporządkowana, mając na uwadze pojęcia 
bazowe i ich relacje w stosunku do innych pojęć. Wynikiem uporządkowania jest 
stworzenie sieci hierarchicznej, która zawiera na najwyższym poziomie pojęcia 
bazowe. Pojęcia umieszczone poniżej tego poziomu, rozumiane są jako cele 
nauczania (wiedza nieznana studentowi). Wiedza przedstawiona w takiej postaci, 
pozwala na łatwe określanie jednoznaczności każdego z pojęć, ilość połączeń 

semantycznych określa bogactwo opisu pojęcia i istotność pojęcia, dla innych pojęć 
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w danej dziedzinie. W następnym etapie wielopoziomowa sieć hierarchiczna 
dekomponowana jest na zbiór swoich pod-grafów. 

Start 

Prawidła opisu 
pojęć 

Ekspert: pojęcia dziedziny 
przedmiotowej 

Sieć pojęć 

Nałożenie sieci 
pojęć na 

repozytorium 

Koniec 

Nie spełnione 

Nie spełnione 

Rysunek 1. Algorytm tworzenia sieci pojęć, medialnych metafor 
poszczególnych pojęć i repozytorium. 

Powstałe pod-grafy charakteryzują się, odziedziczoną cechą posiadania pojęć 
bazowych na ich bazowym poziomie. Pojęcia zawarte w wydzielonym pod-grafami 
nie są w żadnej relacji z pojęciami z innych pod-grafów. W następnej kolejności 
każdy z pod-grafów zamieniany jest w drzewo, gdzie korzeniem jest ostateczny cel 
nauczania - pojęcia bazowe znajdujące się na jednym z końcowych poziomów sieci 
hierarchicznej. Operacja zamiany w drzewo, wymaga zastosowania mechanizmów 
dublowania. Każde z pojęć może, być połączone relacją z innymi, w ramach 
wydzielonego pod-grafu. Zostaje ono zdublowane tak, by było umieszczone 
w każdym z kontekstów, mając na uwadze strukturę drzewa. Każde z powstałych 
drzew jest analizowane pod względem algorytmu pokrycia, aby wydzielić „porcję 
wiedzy" spełniające cechy kognitywistyczne, o których mówi Anderson (Anderson, 
1980) i Maruszewski (Maruszewski, 2002). Wydzielona porcja ma bowiem być 
elementem nauczania i w postaci LO będzie przekazana studentowi jako jeden krok 
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ścieżki nauczania. Transfonnacja „porcji wiedzy" do postaci LO wymaga 
odwzorowania zbioru pojęć na zawartość repozytorium. 

Usta lenie 
kolejności 

priechodzen ia 
scalonej sieci 

Kompilacja 
matu1al6w 

dyd aktycznych 

Rysunek 2. Algorytm kompilacji materiałów dydaktycznych. 

Dane wzbogacone o konieczny opis metadanowy (niezbędne podstawowe 
składniki LO), są analizowane mając na uwadze Kryterium lll. Bada ono „ciężar 
infonnatyczny" danego LO, sumowane są wielkości plików, mając na uwadze 
limitowane pasmo transmisyjne, sprawdzana jest dostępność do zasobów 
i uwarunkowania prawno-autorskie. Możliwe jest również dostosowanie MD do 
indywidualnego kognitywnego stylu nauczania każdego z studentów (Yuliang i 
Ginther, 1999). Analiza ma na celu pomóc osiągnąć możliwość pokazania danej 
„porcji wiedzy" w jednym momencie tak, aby zapewnić percepcyjne asocjacje 
pomiędzy pojęciami. Poszczególne pojęcia należące do danego LO, są scalane 
i powstały scalony LO jest odwzorowany na sieć pojęć, która staje się siecią LO. 
Następnie ustalana jest kolejność przechodzenia sieci hierarchicznej LO. 
Kognitywistyka zakłada konieczność powiązania wiedzy asymilowanej z wiedząjuż 
posiadaną. Sekwencja edukacyjna zawiera zapis z przejścia przez sieć LO, kierując 
się zasadami kogitywistyki. Wszystkie elementy procesu są kompilowane do postaci 
zgodnej z SCORM. Powstały produkt jest końcowo analizowany przez nauczyciela, 
bada on skuteczność, tak opracowanego MD mając na uwadze swoje doświadczenie 
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edukacyjne w nauczaniu danego przedmiotu. Po akceptacji kurs jest udostępniany 
studentowi poprzez mechanizmy LMS/LCMS. 

8. Wnioski 

Wiedza proceduralna i fundamentalna potrzebuje różnych środowisk 

nauczania. Nauczanie każdego z przedmiotów polega na odpowiedniej konsolidacji 
wiedzy proceduralnej i fundamentalnej, co wymaga umiejętności stworzenia 
platformy zgodnej dla obu typów wiedzy i opracowania metod efektywnego ich 
łączenia. 

Zapewnienie wspólnej platformy współpracy jest jednym z celów powstania 
standardów NZ. Standardy NZ gwarantują między innymi (SCORM, 2001): (a) 
dostępność, możliwość do lokalizacji i dostępu do komponentów kursu z jednej 
zdalnej lokalizacji i rozpowszechnienia ich do innych lokacji, (b) niezależność, 
przenaszalność, możliwość przemes1ema komponentów dydaktycznych 
zaprojektowanych i wytworzonych w jednym miejscu w inne miejsce i użycia ich 
tam, z inną platformą i zestawem narzędzi, (c) trwałość, zdolność do wytrzymania 
zmian technologii bez konieczności rekonfiguracji, przeprojektowania lub 
przekodowania, (d) ponowna używalność, zdolność do elastycznego włączania 

opracowanych komponentów do różnych zastosowań i kontekstów. Globalne 
zastosowanie wspólnego standardu SCORM pozwoli na zbudowanie światowego 
repozytorium MD, co wydatnie przyczyni się do rozwoju NZ. W skali lokalnej 
SCORM pozwala na rozproszone podejście do przechowywania MD. 

Przedstawione algorytmy mogą służyć jako metodyczne narzędzia pracy 
nauczyciela, który w wyniku zmian trybów nauczania jest postawiony w nowej roli. 
Przy użyciu wymienionych metod, nauczyciel potrafi dynamicznie kształtować MD 
dla wielu różnych studentów, mając na uwadze ich indywidualne cechy percepcyjno 
- intelektualne. 

Zaproponowane podejście wymaga wspólnej , zgodnej pracy eksperta, 
inżyniera wiedzy i nauczyciela. Opracowanie modelu wiedzy danej dziedziny 
potrzebuje dużego zasobu wiedzy na dany temat. Jest to wymagające zadanie, tylko 
najbardziej kompetentni eksperci potrafią je wykonać zapewniając wysoki poziom 
jakości powstałego modelu. Jednak na jakość całego procesu nauczania mają wpływ 
praca eksperta, inżynier wiedzy, jak i nauczyciel. 
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