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Analiza metadanych jako kryterium jakościowe 
w e-learningu

Streszczenie: Metadane opisują obiekty uczące LO (Learning Object) i całe kursy, które szeroko wykorzystywa-
ne są w różnych systemach e-learningu. Specyfikację metadanych definiują systemy, wśród których w kontekście  
dydaktycznym najczęściej wymienia się Dublin Core (DC), IMS oraz Learning Object Metadata (LOM). Definiują 
one pola, które wykorzystane mogą być do jakościowej weryfikacji opisywanych obiektów i kursów. W ten sposób 
możliwa staje się niemal natychmiastowa ocena nie tylko tematyki zawartej w obiektach LO i kursach, ale także oce-
na ich struktury, poprawności, sposobu prowadzenia zajęć lub stosowanych metod pracy. Właściwa analiza meta-
danych pozwala na ocenę całego procesu dydaktycznego, budowanego na bazie obiektów LO. Umożliwia to szybką  
ewaluację planowanych lub już przeprowadzonych kursów zdalnej edukacji.

Słowa kluczowe: e-learning, metadane w e-learningu, jakość w e-learningu, kryteria jakości edukacji, obiekty uczące

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach podjęto w Polsce próby opisu jakościowego komponentów zdalnej edukacji,  
które jednak w żaden sposób nie wiążą się z podstawami tworzenia modułów e-learningowych 
i nie obejmują informacji zawartych w metadanych LO. Nie pozwala to na korzystanie z między-
narodowych osiągnięć w  tym zakresie. Tymczasem na  świecie podejmuje się działania  –  
w tym m.in. w ramach EQO (European Quality Observatory) – które tworzą ramy jakościowej 
oceny materiałów uczących, opartych o interaktywne technologie komputerowe (ICT). Praca 
ta  ma  przybliżyć zagadnienia  opisu  obiektów  uczących przez  metadane, a  także kwestie  
wykorzystania tego typu opisów do oceny dydaktycznej poszczególnych obiektów LO (lub całych  
kursów) oraz prowadzonego na ich bazie procesu dydaktycznego. 

2. Metadane i ich istota
Metadane opisują dokumenty elektroniczne w  zunifikowanej postaci. Dotyczą one 
zazwyczaj informacji o plikach lub katalogach zlokalizowanych na tym samym dysku lub też 
dysku niezależ nym, w tym także sieciowym. Niekiedy określa się metadane jako „dane o danych”  
(ang. data about data),  gdyż wyrażają tylko opis i strukturę innych danych innych obiektów  
(Dahl, 2008). Określonym danym odpowiadają opisujące je metadane, a optymalną sytuacją jest, 
gdy dla każdego elementu treści (obiektu uczącego) przypisany jest jeden opis (tag) w postaci meta-
danych (Saddik, 2001). Zdarza  się jednak, że do  niektórych elementów  treści  przypisuje  
się wiele opisów  w  postaci  metadanych, co  związane jest z  faktem, że dany obiekt uczący  
(lub jednostkę wiedzy w tym obiekcie) wykorzystuje się do różnych celów w procesie kształ-
cenia, a sformalizowany opis w postaci metadanych może wyrażać różne strategie kształcenia. 
Na przykład jednostka wiedzy w postaci gry dydaktycznej może być wykorzystywana w różnych 
obiektach uczących, a opis w postaci metadanych umożliwia znalezienie i przejście do modułu  
tej gry w każdym przypadku, gdy będzie tego wymagać proces kształcenia. 

Opis w postaci metadanych, a w szczególności opis sekwencji i nawigacji, można porównać 
do  programów  komputerowych. Podobnie jak programy, zawierające obiekty i  klasy, obiekty 
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uczące mogą obejmować obrazy, klipy wideo lub elementy tekstowe. Podobnie do klas w zorien-
towanych obiektowo  programach komputerowych, małe jednostki  wiedzy, będące częściami   
większych obiektów, mogą odzwierciedlać różny kontekst wykorzystania  i  w  zależności  od  
zastosowanych parametrów  lub źródeł otrzymać odmienną postać. W  ten sposób można   
programować różne odwzorowania tych samych treści i ustalać ogólne zasady postępowania we 
wszystkich obiektach.

Trzeba jednak wyraźnie odróżnić obiekty uczące, które mają kontekst dydaktyczny, od tych 
postrzeganych w  ten sposób wyłącznie z  informatycznego  punktu  widzenia  (Tavangarian, 
Nölting, 2005). W  przypadku  programowania  komputerów  obiekty są częścią programów, 
a w kontekście dydaktycznych materiałów kursowych – częścią kursów uczących. W obu przy-
padkach można  im przypisywać różne parametry i  wykorzystywać je w  różnych miejscach 
programu albo kursu. Jednak w kontekście e-learningu obiekty mają ściśle zdefiniowane cele 
dydaktyczne. Opisy w postaci metadanych mają doprowadzić do realizacji celów dydaktycznych 
poprzez właściwe umiejscowienie obiektów w całej strukturze kursowej i zapewnienie odpowied-
niej nawigacji  pomiędzy nimi. Metadane mają także ułatwiać lokalizację obiektów  uczących 
i ponowne ich wykorzystanie.

Metadane zawierające indeksowany opis mogą być przechowywane w  jednym, centralnym 
banku  danych razem z  zasadniczymi  obiektami  uczącymi  zawierającymi  treści  dydaktyczne. 
Jednak w  różnych jednostkach sposób wykorzystania  i  przetwarzania  może być odmienny. 
Zdarza się, że te same dane (obiekty uczące lub kursy) posiadają różny opis w postaci meta-
danych, który jest dostosowany do  poszczególnych uczelni, wydziałów  lub instytutów, 
a przy tym każda z  tych jednostek może stosować odrębną platformę nauczania–uczenia się. 
Dlatego  postuluje się nie tylko  oddzielenie opisu  obiektów  (metadanych) od zasadniczych 
obiektów uczących, ale także zastosowanie do tego celu różnych lokalizacji (Dahl, 2008). Takie 
rozdzielenie znalazło wyraz w kolejnych próbach opisu danych dydaktycznych oraz w kolejnych 
próbach standaryzacji obiektów uczących.

W istocie dążenia standaryzacyjne idą w dwóch kierunkach. Z jednej strony podejmowane 
są próby ujednoliconego  zapisu  informatycznego. Wyraża  się to  poprzez  wdrażanie jednoli-
tych systemów i języków programowania, co zapewnia odtwarzalność w różnych środowiskach.  
Nas jednak interesuje druga  strona  standaryzacji, która  służy do  opisu  dydaktycznego,  
w tym opisu zawartej w kursach i obiektach uczących treści. Zunifikowanie opisu pozwoli na  
szybki  dostęp do  danych i  modułów  kursowych. W  ten sposób możliwe staje się stworzenie 
repozytoriów danych, w których można znaleźć intersujące nas moduły uczące (Dahl, 2008). 
Te same kursy będzie można  wielokrotnie wykorzystać, a  szczegółowy opis poszczególnych 
obiektów pozwoli na dostęp do nich w innym kursie. Specyfikacja systemowa pozwoli na odtwa-
rzalność kursów  i  obiektów  LO  w  różnych środowiskach. Otwiera  to  drogę do  współpracy  
pomiędzy instytucjami oferującymi w dziedzinie e-learningu zbieżne rozwiązania, umożliwia   
dokładniejsze określanie oczekiwanej funkcjonalności i pozwala na bardziej precyzyjne definio-
wanie kryteriów jakościowych (Glahn, 2004).

3. Schematy metadanych
Spotyka się różne schematy metadanych, niekiedy związane z konkretnymi platformami zdalnej 
edukacji, na których są odtwarzane. Jednak obserwuje się ruch w kierunku standaryzacji, aby 
kursy e-learningowe, opisywane określonymi metadanymi, mogły być przetwarzane przez różne 
platformy (Meger, 2010). Dążenia standaryzacyjne, prowadzone przez wiele często niezależnych 
podmiotów, doprowadziły do tego, że współcześnie bada się tyko następujące schematy meta-
danych (Innes i McGreal, 2002):

1.  Dublin Core Metadata Element Set (DC, DCES), przyjęty jako standard ISO 15836-2003;
2. Instructional Management Systems (IMS);
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3.  Institute of Electrical and Electronics Engineers’ Learning Object Metadata Committee 
(IEEE LOM), opisany normą IEEE 1484.12.1 2002;

4.  Resource Description Framework (RDF);
5.  XML.
Dwa  ostatnie punkty dotyczą ściśle informatycznego  podejścia  i  definiują na  dość niskim 

poziomie jedynie sposób opisu. XML jest językiem opisu i podaje podstawowe reguły syntaktycz ne.  
RDF dotyczy struktury zapisu – dyrektyw i sposobu kodowania wyrażeń sematycznych. Normy 
Dublin Core, IMS oraz  IEEE LOM dotyczą semantyki, czyli  tego, co  chcemy powiedzieć  
o opisywanych źródłach. Normy te – zawierające właściwe metadane – wykorzystują język XML 
oraz zasady RDF. Ponieważ zarówno podstawy języka XML, jak też zasady opisu RDF są już 
dobrze udokumentowane, a ponadto nie definiują one kontekstu dydaktycznego, nie ma potrzeby 
analizowania  zasobów  na  tak niskim poziomie. Należy raczej zastanowić się nad koncepcją 
opisu dydaktycznego obiektów i kursów wykorzystywanych w edukacji online.

Zastosowanie metadanych do opisu zasobów dydaktycznych od samego początku wiązało się 
z różnymi koncepcjami. Zrozumienie różnych punktów widzenia oraz globalne, perspektywiczne 
ujęcie w tym zakresie nie jest łatwe (Innes i McGreal, 2002). Pierwsze próby tworzenia meta-
danych uwzględniały dość ogólne podejście do elementów, które mają reprezentować zasoby 
edukacyjne. Zwracano uwagę, że metadane takie powinny zawierać (Ahronheim, 1998):

1.  Opis danych w postaci słownikowej,
2.  Metody komunikacji elektronicznej z elementami danych,
3.  Zasady identyfikacji treści,
4.  Narzędzia do tworzenia, transmisji i obróbki metadanych.
Zalecano  przy tym, aby metadane były łatwe do  wprowadzania, z  niewielką ilością pól 

obowiązkowych oraz  z  polami  opcjonalnymi, które w  zależności  od potrzeb mogłyby być 
rozszerzane, a przy tym uwzględniany był aspekt internacjonalizacji (Gryffin, Whason, 1997). 
Aczkolwiek współczesny punkt widzenia różni się od pierwszych prac na ten temat, pozostały 
pewne intencje prostoty opisu. Były one wdrożone w pierwszym standardzie, Dublin Core (DC),  
który został użyty w wielu obszarach opisu zasobów cyfrowych. Sposób opisu wg DC został 
przyjęty jako międzynarodowy standard ISO 15836-2003.

Organizacją zajmującą się rozwijaniem i  upowszechnianiem formatu  Dublin Core jest 
Dublin Core Metadata  Initiative. Jej celem przewodnim było  stworzenie standardu  umoż-
liwiającego  szybkie i  łatwe przeszukiwanie elektronicznych baz  danych w  celu  znalezie-
nia  zasobów  i  kluczowych informacji. Na  podstawie DC powstało  wiele implementacji, 
które obejmują nauki humanistyczne, edukację, środowisko, matematykę i medycynę (Innes, 
McGreal, 2002). Często  wykorzystuje się DC do  opisu  zasobów  bibliotecznych, w  tym także 
zasobów  muzycznych i  filmowych, nie wykluczając systemów  komercyjnych (Kritzenberger, 
2004). Opis ten wykorzystują także polskie biblioteki cyfrowe pracujące w systemie dLibra. 

Dublin Core podaje do opisu zasobów internetowych specyfikację 15 elementów, takich jak 
tytuł, twórca, temat i  słowa kluczowe, opis, wydawca, współtwórca, data, typ zasobu, format, 
identyfikator zasobu, źródło, język, odniesienie, zakres i zarządzanie prawami (Weibel, 2005). 
Opis ten pasuje bardzo dobrze do książek, także książek elektronicznych. Opisywane są w ten 
sposób również elektroniczne zasoby dydaktyczne. Należy jednak zwrócić uwagę, że w opisie 
tym nie ma odniesienia do kontekstu dydaktycznego.

Dublin Core nadaje się właściwie tylko do opisu całego źródła, książki, portalu internetowego  
lub kompletnego  kursu  dydaktycznego. Trudno  w  ten sposób opisywać elementy składowe 
kursu lub innych źródeł. Tymczasem współcześnie postuluje się, aby opis dydaktyczny dotyczył 
nie tylko całego kursu, ale także poszczególnych jego elementów lub obiektów LO. Zaleca się 
także, aby opis obejmował większy zakres pól. Dlatego  Dublin Core – pomimo  swojego   
unormowania – okazał się mało przydatny do prezentacji interaktywnych treści dydaktycznych.
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Specyfikację źródeł interaktywnych przedstawia IMS – Instructional Management Systems. 
Szczegółowy opis dotyczy nie tylko  samych źródeł, ale także związanych poprzez  interakcje 
ludzi, instytucji  edukacyjnych, treści, narzędzi  i  aktywności  (Ahronheim, 1998). Metadane 
dotyczące źródeł dydaktycznych mogą zawierać specyficzne informacje opisu, które służą wyko-
rzystaniu ich do celów edukacyjnych, w tym do prowadzenia procesu dydaktycznego, a także 
do prawidłowego zarządzania, rozwijania i używania zasobów. 

Celem organizacji IMS Global Learning Consortium (http://www.imsglobal.org) było przede 
wszystkim ułatwienie uczenia się, w tym uczenia się grupowego oraz uruchomienie autentycz-
nych aktywności  uczących. Nie bez  znaczenia  była  także certyfikacja  źródeł i  procesów   
e-learningowych. W  podstawowej wersji  IMS posiadała  pola  obowiązkowe i  podstawowy 
schemat, który definiował minimalny zestaw właściwości metadanych. Schemat IMS może być 
dostosowany do potrzeb poprzez zmianę obowiązkowych elementów, organizowanie istniejących  
elementów w nowy sposób lub wprowadzanie nowych. 

W ramach IMS opracowano aż 7 różnych standardów (Haynes, 2004). Pomimo pionierskich 
prac w tym zakresie, IMS nie pozostał liderem w zakresie wdrożeń. W zasadzie jego współczesne 
zastosowania ograniczają się jedynie do opisu różnego rodzaju testów interaktywnych i bazują 
na standardzie IMS QTI (IMS Question & Test Interoperabilty). Dlatego IMS łączy się dzisiaj ze 
standardem, który wyraźnie dominuje w zastosowaniach, a który opisany został normą IEEE.

Inicjatywa IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) była jedną z pierwszych, 
które próbowały podjąć zagadnienie standaryzacji  kursów  e-learningowych z  dydaktycznego   
punktu  widzenia. Wydzielony w  tej organizacji  Learning Technology Standards Committe 
(LTSC IEEE) dążył do wprowadzenia standardu, który charakteryzowałby się ekspresywnością, 
przysposobieniem, stabilnością i możliwością implementacji. Zaproponowany standard zaofero-
wał daleko idącą elastyczność. Instytucje mogły zdecydować, jakie elementy i jak często będą 
obowiązkowe. Każdy użytkownik może przy tym stosować preferowany schemat klasyfikacji. 

Wypracowany w ramach działań LTSC IEEE standard LOM (Learning Object Metadata, 2008)  
bazuje w pewnej części na Dublin Core (Clausen, 2009). Obiekty uczące są tutaj zdefiniowane  
jako  dowolne jednostki  (cyfrowe lub nie), które mogą być użyte jedno  – lub wielokrotnie,  
a  także wywoływane w  czasie uczenia  się wspieranego  technologią. LOM opisuje semantykę  
i  syntaktykę metadanych, definiuje atrybuty do  pełnego  opisu  obiektów  LO. Obiektami   
uczącymi w ujęciu LOM mogą być treści multimedialne, treści interaktywne, oprogramowanie 
uczące oraz narzędzia programowe. Do komponentów LOM należą także osoby, organizacje 
oraz inne zasoby związane z kształceniem opartym o technologię. 

Wśród metadanych, które opisują parametry dydaktyczne, należy wymienić typ i  poziom 
interaktywności, typowy wiek, role użytkowników, przewidywany czas uczenia  się, poziom 
trudności, opis obiektu oraz język. Są dostępne także parametry techniczne, które m.in. sytuują 
obiekt w przestrzeni sieciowej oraz parametry określające relacje i powiązane źródła, definiowa ne  
zazwyczaj przez obiekty podrzędne i ich identyfikatory. Można wprowadzić właściwie dowolne 
adnotacje i przypisać dowolne pola klasyfikujące, które służyć będą nie tylko celom dydaktycz-
nym, ale np. ułatwią wyszukiwanie lub identyfikację zasobów.

Inicjatywa  IEEE, chociaż początkowo  niezależna, powiązana  jest dzisiaj ściśle z  inicja-
tywą SCORM (Sharable Content Object Reference Model). SCORM jest zbiorem specyfikacji   
i  standardów dotyczących e-learningu. Jego  specyfikacja  została przygotowana poprzez ADL 
(Advanced Distributed Learning), którą powołał Departament Obrony Stanów Zjednoczonych 
już w roku 1997. Celem tej jednostki była  standaryzacja  i modernizacja procesów edukacyj-
nych. Projekt ADL zakładał dostęp do wysokiej jakości kształcenia, które spełniało indywidualne 
potrzeby i dostarczało efektywny materiał edukacyjny we właściwym czasie i we właściwym miejscu. 

Pełna  specyfikacja  SCORM dostępna  na  jest stronie http://www.adlnet.org. Definiuje 
ona  przede wszystkim trzy podstawowe obszary (Fletcher, 2006; Advanced Distributed 
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Learning, 2009). Pierwszy z nich – Content Aggregation Model (CAM) – określa, jak budować 
podstawowe obiekty uczące oraz złożone pakiety treści. Drugi obszar – Run-Time Environment 
(RTE), czyli  środowisko  uruchamiania  – opisuje wymagania  względem platform zdalnej 
edukacji  i  serwerów  LMS, aby mogły one prawidłowo  przetwarzać moduły przygotowane 
zgodnie ze specyfikacją SCORM. Wreszcie trzeci obszar – Sequencing and Navigation (SN) – 
opisuje tworzenie sekwencji i prowadzenie nawigacji pomiędzy obiektami SCORM. Cały opis 
specyfikacji SCORM dokonywany jest przy pomocy metadanych. 

4. Sekwencje i nawigacje
Szczególne znaczenie dla analizy jakościowej ma tworzenie sekwencji obiektów i wyznaczanie 
nawigacji pomiędzy nimi. W uproszczeniu można przyjąć, że im bardziej złożony obiekt pod 
względem sekwencji i nawigacji, tym jego wartość jest większa. Sekwencje obrazują zazwyczaj 
kilka  lub więcej obiektów  uczących występujących w  określonej kolejności. Tymczasem 
nawigacje pozwalają na  przejścia  pomiędzy poszczególnymi  sekwencjami  w  zależności  od 
parametrów procesu dydaktycznego. Zarówno sekwencje, jak i nawigacje w modelu SCORM 
opisywane są przez metadane.

Różne sekwencje pozwalają na modyfikacje drogi uczenia się, w tym na dobrze znaną multi-
medialną interakcję, ale też indukcyjną lub dedukcyjną nawigację, która bardziej sprawdza się 
w naukach empirycznych (Giselher, 2004). Metadane wyznaczają drogę uczącym się w zależności  
od aktualnych parametrów procesu poznawczego, a jednocześnie umożliwiają interakcję, w czasie 
której poszczególne parametry mogą być modyfikowane. Różne formy interakcji mają w procesie 
edukacji  online szczególne znaczenie. Chodzi  tu  także o  interakcje pomiędzy uczącymi  się 
i tworzenie grup kooperatywnych. Parametry takiej pracy mogą być zapisywane, a wyniki będą 
ważnym wskaźnikiem, mówiącym o jakości procesu edukacyjnego.

Metadane nie tylko zawierają opis dydaktyczny obiektu lub kursu, ale mogą też dynamicznie  
wpływać na  jego  przebieg poprzez  parametry, które są wymieniane pomiędzy platformą 
i kursem lub obiektem uczącym (Fallon i Brown, 2003). Do zestawu takich parametrów należy 
np. identyfikator logowania, nazwa uczącego się, wskaźnik lokalizacji pracy, wskaźnik postępów, 
wynik, status kursu  (np. wykonany), czas pracy, data  zakończenia  i  inne. Taki  standardowy 
zestaw wskaźników jest dosyć elastyczny, gdyż można łatwo kształtować środowisko uczenia się, 
a jednocześnie ważne atrybuty mogą być zapamiętane poprzez system platformy e-learningowej.  
Można  także wprowadzić własne dane lokalne oraz  wywoływać obiekty zewnętrzne z  okre-
ślonymi  parametrami, które mogą być uzależnione od dotychczas uzyskanych rezultatów.  
Metadane, przetwarzając te atrybuty, określają stan parametrów  edukacyjnych, co  skutkuje 
określonymi  działaniami. Wszystko  to  wskazuje na  olbrzymie możliwości  standardowego   
opisu w postaci metadanych, który tutaj może być przedstawiony jedynie w zarysie.

5. Tworzenie metadanych
Metadane nie odnoszą się tylko do obiektów dydaktycznych wykorzystywanych przez platformę 
zdalnej edukacji. Stosowane są one także do opisu materiałów redagowanych online w różnych dzie-
dzinach (Alkan, 2003). Proste słowa kluczowe zawarte są na przykład w nagłówkach kodu HTML, 
co ułatwia proces klasyfikacji stron internetowych przez wyszukiwarki. Jednak coraz częściej dane 
o danych (metadane) prezentowane są w kodzie XML. Współcześnie wszystkie liczące się sposoby 
opisu w postaci metadanych wykorzystują język XML oraz zasady opisu RDF. 

Tworzenie metadanych nie stanowi już dzisiaj problemu (Dahl, 2008). Może to odbywać się 
w sposób manualny lub też automatyczny, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowa-
nia. Zaleca się wprowadzać metadane w czasie tworzenia materiału kursowego. Jednak znane 
są także strategie opracowania metadanych dla istniejących już zasobów. Wymaga to oczywiście 
dodatkowej analizy kursów lub obiektów LO, ale analiza taka przyczynić się może do wyraźnej 



Zbigniew Meger, Analiza metadanych jako kryterium jakościowe w e-learningu

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 1 (3)/2012 , str. 98

poprawy materiałów  dydaktycznych pod względem jakościowym (Dahl, 2008). Możliwe jest 
wybieranie odpowiednich modułów kursowych i realizowanie ich w nowej kolejności, być może 
w postaci różnych schematów lub z uwzglednieniem nowego spojrzenia dydaktycznego. 

Znane są sposoby optymalizacji  niektórych standardowych czynności, np. wyszu-
kiwania  zasobów, poprzez  odpowiednie działania  na  metadanych (Feuerhelm, 2004). 
W  tym zakresie bardzo  pomagają systemy, które pozwalają na  wizualizację metadanych 
(Stuckenschmidt,  Harmelen, 2004). Układ sekwencji  i  nawigacji  pomiędzy nimi  może być 
zaprezentowany na  ekranie monitora  w  sposób graficzny, co  bardzo  ułatwia  analizę działań 
uczących się i przewiduje ich możliwe drogi postępowania. W ten sposób analiza metadanych 
i  nowe układanie sekwencji  przy ich użyciu  może wydatnie przyczynić się do  poprawy 
jakości materiałów online.

6. Model metadanych EQO
Metadane wykorzystywane są nie tylko  do  opisu  kursów  i  obiektów  uczących, ale także 
do  opisu  zasobów  mówiących o  ich jakości. Pozwala  to  na  szybkie wyszukanie stosownego   
opisu jakościowego, który dotyczy interesujących nas materiałów kursowych. Model EQO, służący 
do opisu norm jakościowych, został stworzony w ramach projektu European Quality Observa-
tory (EQO). Poprzez metadane opisuje on różne podejścia  jakościowe, dotyczące materiałów  
stosowanych w kształceniu i dokształcaniu. 

Model EQO jest modelem opisowym i analitycznym, który poprzez zastosowanie ustrukturyzo-
wanych, rozszerzalnych metadanych oferuje łatwe dotarcie do  opisu  metod jakościo wych. 
Opracowano  nawet pewien schemat do  analizy takich danych (Ehlers et al., 2004). W  tym 
celu wyróżniono kategorie:

1.  Ogólna: nadrzędne cechy opisów jakościowych,
2.  Kontekst: obszar zastosowań jakościowych,
3.  Metoda: metodologia jakościowa, 
4.  Doświadczenie: doświadczenia w zakresie zastosowań.
Kategoria  ogólna  posiada  takie atrybuty, jak nazwa, opis, źródło, uwarunkowania  prawne 

oraz język i służy do ogólnego opisu danej metody jakościowej. Na przykład jako źródło może być 
podany adres URL, a uwarunkowania prawne mogą określać np. koszt wykorzystania metody. 
Kategoria kontekstu wyrażana jest przez atrybuty: poziom kształcenia, branża grupa docelowa, 
temat, proces kształcenia, cele jakościowe. W  kategorii  metody atrybutami  są wymiar 
oraz  metodyka. Kategoria  doświadczenia  opisana  jest przez  takie atrybuty jak: organizacja, 
współuczestnicy, kontekst, ocena  oraz  czynniki  powodzenia  lub niepowodzenia. Dla  tych 
kategorii  model EQO  oferuje słownik, który w  kontekście europejskim został przygotowany 
specjalnie w celu analizy różnych podejść jakościowych. 

Przy pomocy modelu  EQO  możliwe było  sklasyfikowanie różnych podejść jakościowych 
oraz  ich przeanalizowanie. Wypracowano  na  tej podstawie model procesowy, który próbuje 
uogólnić wcześniejsze osiągnięcia  w  dziedzinie jakości  kursów  i  procesów  e-learningowych.  
Model procesowy EQO  identyfikuje siedem kategorii  procesowych. Zaczyna  się od fazy 
określenia  wymagań, w  której przede wszystkim są zdefiniowane cele. W  drugiej fazie 
warunków ramowych należy przeanalizować zasoby ludzkie, grupy docelowe, terminy realizacji  
oraz zaplanować budżet. Trzecia faza koncepcji wypracowuje sposób prowadzenia dydaktyki, 
role poszczególnych uczestników oraz określa zakres treści. Czwarta faza produkcji jest okresem 
technicznego przygotowania materiałów. W piątej fazie wprowadzania testowane są rozwiązania  
i przygotowywana jest infrastruktura do prowadzenia nauczania. Dopiero teraz przewidzia na  
jest zasadnicza faza realizacji procesu edukacyjnego, w tym także bieżących osiągnięć. W ostatniej 
fazie ewaluacji przebiegają procesy oceny, optymalizacji i planowania.
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Warto  nadmienić, że modele EQO  analizują przede wszystkim metadane 
kursów i procesów dydaktycznych. Same zresztą też w ostatecznej postaci przedstawiają opis 
w postaci metadanych. Jednak stosunkowo wysoki poziom złożoności tych modeli ogranicza ich 
stosowanie. Dlatego  w  literaturze pojawiły się różne modele zapewnienia  jakości  w  kształ-
ceniu zdalnym i online, które są generalnie zbieżne z propozycjami EQO, jednak prezentują  
zależności w uproszczonej formie.

7. Modele zapewnienia jakości
W  literaturze poświęca  się wiele miejsca  problematyce zapewnienia  jakości  kursów  zdalnej 
edukacji i online (Ehlers et al., 2005; Balli et al., 2005; Ehlers, Pawlowski, 2006). Szczególną uwagę 
poświęca się e-learningowi akademickiemu (Frieda, Sonnenberger, 2008). Zwraca się także uwagę 
na jakość interaktywnych i multimedialnych systemów nauczania i uczenia się (Schenkel, 2000).  
Podkreśla się też znaczenie zapewnienia jakości kooperatywnych procesów kształcenia online 
(Ehlers, 2009). Aby zapewnić wysoką jakość procesu edukacyjnego, zaleca się wprowadzenie 
trzech faz (Bremer, 2007):

1. Faza wypracowania koncepcji, w której przygotowywane są dydaktyczne założenia kształce-
nia z udziałem nowych technologii. Celem tej fazy jest przewidywanie wszystkich okoliczności  
toku edukacji online i zapewnienie realizacji celów kształcenia na właściwym poziomie. 

2. Faza  realizacji  lub produkcji, w  której przygotowywany jest proces kształcenia, przede 
wszystkim w zakresie infrastruktury technicznej i produkcji medialnej. 

3. Faza implementacji, w której realizowany jest rzeczywisty proces dydaktyczny. Ważnym 
elementem jest tutaj wydzielona faza ewaluacji, gdzie badane są postępy uczenia się, a także  
oceniany całokształt pracy z mediami.

Warto  zauważyć, że w  modelu  tym kładzie się szczególny nacisk na  kontrolę 
jakości na wszystkich etapach realizacji. Każda z kolejnych faz może spowodować konieczność 
cofnięcia  się do  fazy poprzedniej, jeżeli  ocena  jakości  prowadzona  w  następnej fazie wykaże  
niewystarczający jej poziom.

W kontekście europejskich procesów ewaluacji e-learningu szczególną uwagę zwraca się na fazę 
wypracowania  koncepcji, i  identyfikacji  potrzeb (Ehlers, 2006). Stawia  się pytania  dotyczące 
grupy docelowej, sektora działalności, przedsięwzięcia. Ważne są aspekty środowiska e-learningu  
oraz  budżetu. W  kontekście rynku  nie bez  znaczenia  są podobne inicjatywy w  tym zakresie 
oraz potencjalne zainteresowanie produktem. Organizacja, która uruchamia procesy e-learnin-
gowe, musi być także przygotowana do ich prowadzenia, a krytycznymi czynnikami będzie tutaj 
przygotowany personel oraz stosowne zaplecze techniczne.

Spełnienie warunków  organizacyjno-technologicznych pozwala  na  przygotowanie 
koncepcji  pedagogicznej wraz  z  odpowiednim rozłożeniem materiału. Stanowi  to  niezbędny 
wstęp do fazy produkcji, gdzie przygotowywane są materiały z treścią do wykorzystania w czasie 
procesów  edukacji  online. Zwraca  się tu  szczególną uwagę na  jakość produktu  finalnego, 
zarówno  ze strony technicznej, jak też przewidywanego  procesu  dydaktycznego. Ważnym 
komponentem zapewnienia jakości w tej fazie będzie kontrola procesów alokacji metadanych.

Ostatnia z trzech faz – faza implementacji w instytucji użytkownika lub uczelni wyższej – może 
być poprzedzona fazą pilotującą. Pilotażowe wdrożenie kursu pozwoli na przeprowadzenie szcze-
gółowych obserwacji  i poddanie krytycznej ocenie wstępnych wyników. Jeżeli wykryte zostaną 
braki – można je będzie naprawić jeszcze przed fazą rzeczywistego wdrożenia. Prowadzenie rzetel-
nego  opisu  w  postaci  metadanych umożliwi  szybkie wykrycie nieprawidłowości, a  ewentualne 
braki mogą być najczęściej poprawiane zazwyczaj jedynie poprzez stosowne ich modyfikacje.

Sama faza wdrożeniowa powinna być również poddana ewaluacji. Ocena powinna dotyczyć nie 
tylko skuteczności prowadzonej edukacji, ale także samego przebiegu procesu kształcenia. Tutaj 
również ważną rolę mogą odegrać metadane, ze względu na możliwość ich łatwego kontrolowa-
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nia, a także wykorzystania ich w procesie zbierania różnego rodzaju parametrów. Zgromadzone 
dane mogą być wykorzystywane także do realizacji procesów ewaluacyjnych, a przez to mogą się 
przyczynić się do poprawy jakości kursów i obiektów uczących. 

Jak zauważono, prezentowane w  literaturze modele są generalnie ze sobą zbieżne. Zgodne 
są cykle przygotowania, wdrożenia i realizacji edukacji zdalnej i online. Analizę dokonuje się 
w dużej części w oparciu o metadane. Wyniki mogą być również opisywane przez metadane. 
Baza ta pozwala ująć zagadnienia jakości e-learningu w kontekście całego kontynentu.

8. Jakość e-learningu w ujęciu europejskim
W kontekście Procesu Bolońskiego wymienia się następujące cechy, którym powinna odpo-

wiadać edukacja online i studia na odległość (Hannemann, 2007):
1.  Odpowiedniość – w stosunku do dotychczasowych studiów, o ile takie są dostępne.
2.  Opieka – kontakt z nauczycielem lub opiekunem bezpośredni lub online synchroniczny, 

ewentualnie asynchroniczny. Przy kontakcie online istotne jest, jakie kwalifikacje posiadają  
odpowiedzialne za ten kontakt osoby?

3.  Nakład pracy studiujących – w szczególności chodzi o niedociążenie lub przeciążenie pracą 
studentów, głównie studentów zatrudnionych. W przypadku studiów odpłatnych chodzi  
tu także o odpowiedniość nakładów finansowych.

4.  Materiał nauczania – dostępność materiału i gwarancje jego jakości, adekwatność mate-
riału do stosowanych form nauczania.

5.  Platforma edukacyjna – cechy platformy LMS (Learning Management System), admini-
stracja LMS z technicznego i organizacyjnego punktu widzenia.

6.  Oczekuje się od uczelni, aby nauczanie, opieka  i  zarządzanie kierunkiem były właści-
wie przetestowane, w tym także powinna być sprawdzona odporność na sytuacje trudne  
lub nieprzewidywane.

7.  Plan finansowy musi  zapewnić realizację całego  cyklu  kształcenia  na  takim poziomie, 
do jakiego zachowania zobowiązana jest instytucja kształcąca. 

Cechy te będą znamienite dla edukacji online, jeżeli zastosuje się w każdym etapie modele 
jakościowe (lub wybrany model) w zakresie przygotowania i realizacji e-learningu. Skuteczne 
wdrożenie może jednak spotkać się z  trudnościami, gdyż – jak zauważono  w  europej-
skim projekcie SEEQUEL – nie można  stworzyć zunifikowanej koncepcji  w  zakresie jakości   
e-learningu (Dondi, Moretti  i Nascimeni, 2006). Wiąże to się przede wszystkim z  faktem, że 
może być on prowadzony na  różnych płaszczyznach i  poziomach. Dlatego  odmienne będą 
wymagania dotyczące poziomu rządowego (europejskiego, państwowego lub lokalnego), inne 
w różnego rodzaju szkołach (wyższe, średnie, gimnazjalne, podstawowe wraz z edukacją wczesno-
szkolną), a jeszcze inne w obrębie kształcenia nieformalnego oraz dokształcania zawodowego,  
a także kursów prowadzonych przez instytucje komercyjne. Każda z tych instytucji może mieć własny 
system oceny jakości, który dodatkowo ukierunkowany może być na specyficznego odbiorcę. 

Okazuje się jednak, że pomimo  trudności, przedstawione modele powinny sprawdzać się 
we wszystkich wymienionych sytuacjach, a  fazy tych modeli  są dosyć uniwersalne. Stało  się 
to podstawą wypracowania zasad oceny jakościowej kursów edukacji zdalnej i online. Stworzone 
zostały nawet podstawy wydawania certyfikatów dotyczących różnych przedsięwzięć w zakresie 
edukacji na odległość i kształcenia przy pomocy środków technologicznych.

W zakresie certyfikacji prym wiedzie Europejska Fundacja Zarządzania i Rozwoju (EFMD),  
której zamiarem jest podnoszenie jakości e-learningu. Przykładem starań tej organizacji o wysoką 
jakość edukacji wspieranej technologią jest certyfikat CLIP (Corporate Learning Improvement 
Process), który wydawany już jest od kilku lat (Gogołek, 2007). EFMD wydaje również certyfi-
kat europejski CEL (Certification of E-Learning), który rozpatrywany jest w różnych wymiarach 
edukacji na odległość i online (Wirth, Euler i Seufert, 2006). 
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Przy analizowaniu certyfikatu CEL można wymienić jego wymiar programowy, dydaktyczny,  
ekonomiczny, technologiczny, organizacyjno-administracyjny i społeczno-kulturalny. W każdym 
z tych wymiarów rozpatrywane są dane wejściowe, procesowe i wyjściowe. Analiza może prze-
biegać z perspektywy uczącego się, nauczającego, jak też z punktu zarządzania technicznego lub 
organizacyjnego. Dla każdego z tych punktów widzenia opracowano wyznaczniki, w jaki sposób 
postrzegana jest jakość przedsięwzięcia. Warto zauważyć, że w procesie certyfikacji analizowane 
są metadane realizowanych kursów, zarówno w kontekście zawartych treści oraz realizowanych 
procesów, jak również w zakresie danych, które z tych procesów wynikają. 

9. Podsumowanie
Praca podkreśla znaczenie metadanych w kontekście procesów kontroli jakościowej w Polsce i Europie. 
Przedstawia znaczenie metadanych przy ocenie dostępnych kursów e-learningowych. Istnieje przynaj-
mniej kilka powodów uzasadniających stosowanie opisu w postaci standaryzowanych metadanych.

1. Metadane dokumentują tworzenie wszystkich obiektów uczących (LO).
2. Wspierany jest system efektywnego zarządzania obiektami uczącymi.
3. Potencjalni  użytkownicy, jak również jednostki  zamierzające nabyć wybrany moduł, 

mogą szybko wyszukać odpowiedni obiekt spośród tysięcy innych.
4. Standaryzowane rozwiązania przyjmują, że obiekty LO mogą być automatycznie wybierane  

na podstawie precyzyjnych kryteriów, które wyszukują w metadanych dokładnie zdefi-
niowane wskaźniki.

5. Metadane umożliwiają procesy nawigacji pomiędzy różnymi sekwencjami kursów. Zaawan-
sowane rozwiązania pozwalają na semi-inteligentne sterowanie aktywnościami uczącego się.

6. Wspierany jest w ten sposób proces ewaluacji i oceny obiektów uczących oraz całych kursów.
Wprowadzanie metadanych może być obowiązkowe lub nie. Niektóre opisy wykonywane  

są automatycznie. Czasami  systemy wymuszają podawanie dla  obiektów  uczących przy-
najmniej podstawowych informacji  o  każdym obiekcie. Aby metadane były użyteczne, 
opis powinien dotyczyć wszystkich obiektów  uczących, chociaż w  wielu  przypadkach 
automatyzacja  procesu  tworzenia  metadanych ułatwia  to  zadanie i  ogranicza  aktywność 
twórców tylko do istotnych komponentów w kluczowych obiektach LO.

Metadane zachowują swoją skuteczność wtedy, gdy ich zasady prezentacji są znane obsługują-
cym je osobom i systemom. Dlatego dąży się do standaryzacji metadanych. Standardy ułatwiają 
proces jakościowej oceny obiektów uczących oraz prowadzonego procesu edukacji zdalnej. W ten 
sposób nie tylko możemy szybciej wyszukać i wybrać potrzebny nam moduł kształcący, ale także 
łatwiej dostosować go do własnych potrzeb i sprawnie przeprowadzić ocenę jego wykorzystania. 

Nowoczesna  ocena  procesu  edukacji  online opiera  się coraz  częściej na  analizie metada-
nych. Analiza taka bardzo ułatwia ewaluację procesów i kursów. W przypadku standardowych 
rozwiązań można do tego wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie. Czasami dostępne są 
także stosowne narzędzia sieciowe (Delias et al., 2007). 

Coraz częściej z narzędzi do oceny metadanych korzystają instytucje certyfikujące i akredytu-
jące kursy lub studia oparte o metody i technologie kształcenia na odległość. Także instytucje euro-
pejskie przy wydawaniu opinii lub certyfikatów analizują metadane oraz parametry realizowanych 
procesów edukacyjnych. Wyniki ocen jakościowych opisywane są również w postaci metadanych.

W  Polsce zagadnienie wykorzystania  metadanych do  oceny jakości  materia-
łów i procesów edukacji na odległość i online jest właściwie nieobecne. Przygotowywane kursy 
na platformy edukacyjne rzadko otrzymują prawidłowy opis w postaci metadanych. Tymczasem 
– jak wynika  z  przedstawionego  materiału  – jest to  podstawowy komponent zapewniający 
wysoką jakość edukacji  wspartej środkami  technologicznymi. Dlatego  dobrze byłoby, gdyby 
metadane i otrzymane dzięki nim parametry procesu edukacyjnego były brane pod uwagę przy 
ocenie jakości edukacji online także w Polsce.
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Metadata Analysis as a Criterion for Quality in e-Learning

Summary

Keywords: e-learning, metadata in e-learning, quality in e-learning, criteria for quality education, learning objects

Metadata describes learning objects LO and whole courses which are widely used in various e learning systems. 
Different specifications of metadata describe schemes, including Dublin Core (DC), IMS and Learning Object 
Metadata (LOM). They define fields that can be used for qualitative verification of described objects or courses. In 
this way it will be possible both quick evaluations of subjects included in courses and learning objects LO, as well 
as structure, accuracy, method of teaching or working. Proper metadata analysis allows the assessment of whole 
educational process, which is built on the basis of learning objects LO. This enables rapid evaluation of planned or 
already performed courses of distance learning.


