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Budowa repozytoriów materiałów dydaktycznych:  
metoda i narzędzia

Streszczenie: W artykule zaproponowana została metoda budowy repozytoriów materiałów dydaktycznych zapisa-
nych w standardzie SCORM z wykorzystaniem oprogramowania Content Repository oraz systemu UCTS. Specy-
fikacja techniczna SCORM określa zasady reprezentacji treści dydaktycznej w postaci elektronicznej, dzięki której 
możliwe jest tworzenie materiałów w sposób pozwalający na ich wielokrotne użycie. System taksonomiczny UCTS 
to narzędzie pozwalające na przypisywanie partiom materiału interpretacji dydaktycznych, dzięki czemu podczas 
korzystania z repozytorium użytkownik będzie miał możliwość pobierania materiału spójnego merytorycznie oraz 
poprawnego metodycznie. Content Repository to oprogramowanie przeznaczone do przechowywania oraz udo-
stępniania treści dydaktycznych. Prezentowana metoda i narzędzia zostały zweryfikowane podczas budowy repo-
zytorium materiałów dydaktycznych z ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. Na repozytorium 
składa się ok. 4500 jednostek uczących (ang. Learning Objects) w 5 językach oraz ok. 800 użytecznych dydaktycznie 
struktur wiedzy opisanych językiem UCTS. Struktury te zostały wskazane przez autorów jako partie materiału, 
które mogą być wykorzystywane wielokrotnie w różnych kontekstach edukacyjnych.

Słowa kluczowe: materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej, repozytoria materiałów dydaktycznych, SCORM, UCTS, 
narzędzia informatyczne wspierające e-learning

1. Wprowadzenie
Repozytorium materiałów dydaktycznych to rozwiązanie informatyczne, które przeznaczone jest 
do składowania, przetwarzania oraz pobierania treści dydaktycznych w postaci elektronicznej. 
Repozytoria mogą być tworzone na różne sposoby w zależności od postaci materiałów, dostępno-
ści infrastruktury technicznej, przyzwyczajeń oraz kompetencji informatycznej użytkowników. 
Za repozytorium materiałów dydaktycznych można uznać rozwiązanie pozwalające na składowa-
nie plików w postaci elektronicznej np. przy pomocy technologii ftp. Może to być również dedy-
kowany system informatyczny przeznaczony do przechowywania materiałów o określonej struk-
turze oraz zapisanych w narzuconym standardzie technicznym. Rodzaj rozwiązania technicznego 
zależy od postaci materiałów dydaktycznych oraz ich roli w procesie kształcenia na odległość.

Materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej mogą być włączane do procesu nauczania na 
odległość na różne sposoby w zależności od przyjętego modelu metodycznego. Mogą być wyko-
rzystywane jako wsparcie i uzupełnienie procesu dydaktycznego, mogą też stanowić podstawowe 
źródło wiedzy zastępując nauczyciela. Niezależnie od roli jaką pełnią, konieczne jest, aby odpo-
wiadały specyfice i potrzebom uczących się. W tym celu niezbędne jest, aby dydaktyk pracujący 
z daną grupą miał możliwość dostosowania materiałów w zależności od potrzeb. Dostosowane 
materiały mogą różnić się w mniejszym lub większym stopniu od materiałów przygotowanych 
dla bazowego programu szkoleniowego, np. mogą zawierać dodatkowe składowe poszerzające 
określone tematy lub część materiałów może zostać usunięta. Aby materiały można było dostoso-
wywać w ten sposób, dydaktyk musi dysponować odpowiednio elastycznym repozytorium treści. 
Ze względu na ograniczone kompetencje informatyczne dydaktyków wskazane jest również, aby 
dostosowanie materiałów można było wykonać bez zaawansowanej kompetencji technologicznej.

Aby materiały dydaktyczne mogły być w łatwy sposób modyfikowane, konieczne jest by 
były zbudowane w odpowiedni sposób. Przede wszystkim powinny mieć postać pozwalającą 
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na składanie większych struktur z mniejszych części oraz powinny być zapisane w technolo-
gii umożliwiającej elastyczne przetwarzanie. SCORM oraz podział treści na jednostki uczące  
(ang. Learning Objects) realizują ten postulat. Aby materiał mógł być wielokrotnie wykorzysty-
wany, potrzebny jest mechanizm pozwalający na nadawanie interpretacji dydaktycznych tym 
partiom materiału, które są spójne merytorycznie oraz użyteczne dydaktycznie. Partie takie 
przeznaczone będą do wykorzystania w różnych (wielu) kontekstach edukacyjnych, odmiennych 
od programu szkoleniowego, w którym wyjściowo zostały umieszczone. W ramach prezento-
wanej metody wykorzystano podejście, w którym interpretacje dydaktyczne są nadawane przy 
pomocy nomenklatury UCTS (Universal Curricular Taxonomy System). System ten pozwala na 
określanie miejsca materiałów w procesie dydaktycznym na trzech poziomach (Unit, Module, 
Curriculum). Zaawansowanym narzędziem do tworzenia elastycznych repozytoriów materia-
łów dydaktycznych jest Content Repository. Jest to system informatyczny działający w środo-
wisku WWW, pozwalający na przechowywanie oraz przetwarzanie treści zapisanych w stan-
dardzie SCORM. Aplikacja przeznaczona jest do tworzenia repozytoriów o różnej tematyce  
z gwarancją zachowania spójności merytorycznej oraz dydaktycznej treści.

Jako ilustrację prezentowanej metody wykorzystano repozytorium treści dydaktycznych 
z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. Na repozytorium składa 
się zestaw multimedialnych i interaktywnych kursów e-learningowych. Treści dostępne są  
w 5 językach (angielski, hiszpański, niemiecki, łotewski i polski). W repozytorium przechowywa-
nych jest ok. 4500 jednostek uczących (Learning Objects), które zorganizowane zostały w ok. 800  
strukturach wiedzy przeznaczonych do wielokrotnego wykorzystania. Struktury te zostały 
wyodrębnione poprzez przypisanie odpowiadającym im składowym SCORM interpretacji 
dydaktycznych w UCTS. Osadzenie całości zasobów w narzędziu Content Repository pozwala 
dydaktykom zainteresowanym prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony i zarządzania dzie-
dzictwem archeologicznym zarówno na pobieranie gotowych programów szkoleniowych, jak  
i na komponowanie własnych programów na podstawie zawartości repozytorium.

2. Postać materiałów dydaktycznych 
Aby repozytorium materiałów dydaktycznych pozwalało na wielokrotne wykorzystanie treści, 
muszą posiadać one odpowiednią postać. Dobrym rozwiązaniem jest organizowanie treści jako 
tzw. kursy e-learningowe. Kurs e-learningowy (inaczej „elektroniczna książka”, „content”) to taki 
sposób zapisywania treści, który jest dostosowany do specyfiki prowadzenia procesu kształcenia 
w środowisku Internetu. Kurs e-learningowy posiada następującą charakterystykę (Marciniak, 
2011a):
•	 zawiera elementy multimedialne i interaktywne zwiększające atrakcyjność oraz skuteczność 

kształcenia,
•	 posiada strukturę hierarchiczną realizującą zasadę podziału na samodzielne jednostki wie-

dzy, tzn. Learning Objects,
•	 przystosowany jest do umieszczenia w dowolnym systemie do zdalnego kształcenia poprzez zapi-

sanie go z wykorzystaniem standardu reprezentacji zawartości dydaktycznej takim jak SCORM.
Elementy multimedialne i interaktywne zwiększają skuteczność uczenia się w Internecie. 

Powinny zawsze stanowić uzupełnienie i rozszerzenie treści merytorycznej, a nie jedynie służyć 
zwiększeniu atrakcyjności materiału (Driscoll, 1998; Horton, 2006). Wprowadzenie elementów 
tego typu do kursu e-learningowego pozwala na wizualizowanie dynamicznych procesów  
i zjawisk bądź na ilustrowanie zależności pomiędzy procesami omawianymi w tekście. Składowe 
tego typu są również wykorzystywane do weryfikacji wiedzy uczących się oraz do budowy mecha-
nizmów samoweryfikacji wiedzy (self-testy). Pomimo istotnej roli elementów multimedialnych  
i interaktywnych w procesie nauczania na odległość, ich obecność bądź ich brak w kursie e-learnin-
gowym nie wpływa na sposób przetwarzania kursu w repozytorium materiałów dydaktycznych.
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Podział treści na jednostki uczące (Learning Objects) to podejście odwołujące się wprost do 
specyfiki nauczania w Internecie. Uczący się rzadko jest w stanie opanować wszystkie treści 
zawarte w kursie e-learningowym podczas jednej sesji (jednego podejścia). Nauka będzie 
przerywana ze względu na obowiązki zawodowe bądź domowe. Jeżeli jednostki uczące będą 
zawierały porcje wiedzy, które mogą być opanowane w czasie 3–10 minut, wtedy praca z całym 
materiałem będzie bardziej efektywna. Złożoność oraz duża ilość treści może sprawić, że 
jednostki uczące zostaną rozmieszczone w większych strukturach hierarchicznych omawiają-
cych wybrane zagadnienia i tematy. Takie podejście narzuca kolejność pracy z materiałami oraz 
prezentuje zależności pomiędzy poszczególnymi jego częściami.

SCORM daje możliwość uruchomienia kursu e-learningowego na wielu platformach do 
kształcenia zdalnego (Blackboard, Edumatic, Moodle, Olat etc.). Specyfikacja jest obsługi-
wana przez wszystkie liczące się systemy do zdalnego kształcenia klasy LMS/LCMS (Learning 
Management System/Learning Content Management System). Zapisanie kursu w SCORM daje 
gwarancję przenaszalności treści dydaktycznych oraz zwiększa ich trwałość poprzez prostotę  
i niskie koszty wprowadzania zmian i uzupełnień. Podstawową cechą standardu jest możliwość 
organizacji treści w sposób wspierający wielokrotne użycie jego składowych. 

Z technicznego punktu widzenia materiały zapisane w SCORM są strukturyzowane w nastę-
pujący sposób:
•	 Kurs e-learning (paczka SCORM) – zestaw plików (z treścią, elementami graficznymi itp.), 

który może być uruchomiony w systemie LMS/LCMS. Technicznie to przeważnie plik zip, 
który zapewnia przenaszalność pomiędzy platformami. W pliku zawarte są wszystkie składo-
we kursu oraz plik imsmanifest.xml zawierający informację o strukturze (organization) oraz 
wszystkich składowych kursu (resources).

•	 Blok – struktura pozwalająca na grupowanie SCO, assetów oraz innych bloków. Z punktu wi-
dzenia architektury SCORM, blok to aktywność (ang. Activity) grupująca pewne zasoby oraz 
określająca zależności między nimi. 

•	 SCO (Sharable Content Object) – podstawowa składowa SCORM przeznaczona do organi-
zacji treści, które mogą być przetwarzane (uruchomione, podawane uczącemu) w systemie 
LMS/LCMS oraz mogące komunikować się z systemem, aby przesłać informacje o postępach 
uczącego się (np. wynikach testów, do których przystąpił). SCO może być wykorzystywane 
do zapisywania składowych kursu dostarczających, bądź weryfikujących wiedzę. Technicznie 
SCO to zbiór składowych typu asset i resource. W wielu podejściach SCO jest traktowane 
jako techniczna realizacja pojęcia Learning Object, tzn. uznaje się, że zawiera spójną porcję 
wiedzy wyczerpująco traktującą dane zagadnienie. 

•	 Asset, resource, file – składowe pomocnicze wykorzystywane przy budowie SCO (pliki html, 
pliki graficzne, flash, skrypty itp.).
Ważną cechą SCORM, istotną podczas tworzenia repozytoriów treści dydaktycznych, jest 

dostarczenie mechanizmów do opisu treści przy pomocy rozbudowanego zestawu metadanych. 
SCORM wykorzystuje specyfikację IEEE Learning Object Metadata (LOM). Metadane mogą 
być wykorzystane do opisania dowolnej składowej takiej jak SCO, ale również pojedynczy plik 
(file). Wśród metadanych można znaleźć takie, które (gdy zostaną wypełnione treścią) mogą 
istotnie usprawnić przeszukiwanie repozytorium:
•	 General:

 – Description – opis ogólny składowej,
 – Language – język, w którym są napisane materiały,
 – Keyword – słowa kluczowe opisujące składową.

•	 Lifecyle:
 – Contribute/Author – autor treści.

imsmanifest.xml
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•	 Technical:
 – Size – wielkość składowej (np. w MB),
 – Requirement – wymagania techniczne co do składowej,
 – Duration – czas trwania składowej.

•	 Educational:
 – InteractivityLevel – poziom interaktywności (np. medium, high),
 – SemanticDenisity – spójność materiału (np. low, medium, high),
 – TypicalAgeRange – typowy wiek odbiorcy,
 – Difficulty – poziom trudności materiału,
 – TypicalLearningTime – typowy czas realizacji składowej przez uczącego się.

•	 Rights:
 – CopyrightandTheOherRestrictions – informacje o statucie prawnym składowej,
 – Cost – opłata za korzystanie z zasobu.

•	 Classification:
 – TaxonPath/Source – system taksonomiczny wykorzystany do określenia miejsca treści  
w procesie dydaktycznym,

 – TaxonPath/Taxon – term z nomenklatury systemu taksonomicznego. 

3. Interpretacja dydaktyczna treści
Strukturyzowanie materiału jako Learning Objects oraz zapisanie go w SCORM jest dobrym 
punktem wyjścia do tworzenia repozytoriów pozwalających na wielokrotne wykorzystanie 
treści. Przy takim podejściu konieczne jest jednak udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
•	 Które partie materiału składowanego w repozytorium stanowią pełnowartościowy materiał 

dydaktyczny? 
•	 Które składowe treści mogą funkcjonować samodzielnie, tzn. są merytorycznie spójne oraz 

dydaktycznie użyteczne? 
•	 Czy możliwe jest włączenia fragmentów treści do nowych struktur, tak aby były one spójne 

merytorycznie i dydaktycznie użyteczne? 
Powyższe pytania w praktyce sprowadzają się do następującego pytania: czy z repozytorium 

materiałów dydaktycznych powinno być możliwe pobieranie dowolnej składowej SCORM  
(np. jednego SCO lub kilku SCO zorganizowanych w blok) przy zachowaniu gwarancji, że 
pobrane treści będą spójne i przydatne w procesie dydaktycznym? 

Z technicznego punktu widzenia wykonanie repozytoriów o takiej charakterystyce jest 
możliwe. Architektura SCORM pozwala na wygodne dzielenie treści, twórcy specyfika-
cji wskazują, że w pełni wspiera ona wielokrotne użycie1. Jednakże samo odwoływanie się do 
struktury treści opisywanej w nomenklaturze SCORM jest niewystarczające! Wynika to z tego, 
że poszczególne składowe nomenklatury takie jak SCO, blok, kurs e-learning nie niosą żadnych 
informacji o miejscu treści w procesie nauczania. SCORM przenosi na autora odpowiedzial-
ność, które partie materiału są dydaktycznie użyteczne, a które (pod)składowe zostały wpro-
wadzone jedynie ze względów technicznych bądź organizacyjnych (np. materiał jest rozdzie-
lony na mniejsze składowe ze względu na jego dużą objętość, w związku z czym pojedyncze 
składowe nie powinny funkcjonować samodzielnie, gdyż nie stanowią spójnych merytorycznie 
komponentów).

Aby z repozytorium można było pobierać treści spójne oraz przydatne w procesie dydak-
tycznym, niezbędne jest, by były one opisane przez autora przy pomocy jednoznacznego 
systemu taksonomicznego niosącego informację o charakterze dydaktycznym treści. SCORM 
nie proponuje własnego systemu tego typu, jednakże wśród metadanych LOM można znaleźć 

1 Wynika to co najmniej z dwóch tzw. ADL „-ilities”, tzn. Adaptability oraz Reusability (Dodds, 2008).
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metadaną TaxonPath, przy pomocy której możliwe jest załączanie takich informacji. TaxonPath 
może zostać wykorzystany do przypisania do składowej informacji klasyfikującej materiały 
zgodnie z różnymi systemami taksonomicznymi. W dokumentacji SCORM znaleźć można 
różne sposoby oznaczania treści (w celu zachowania czytelności zachowano nomenklaturę 
angielską) (Dodds, 2006) (tab. 1).

Tabela 1. Możliwe sposoby oznaczania treści z uwzględnieniem potrzeb dydaktycznych wg twórców SCORM

U.S. Army U.S. Air Force U.S. Marine Corps Canadian Armed 
Forces

Course Course Course Course

Module Block Phase Performance Objective

Lesson Module SubCourse (Annex) Enabling Objective

Learning Objective Lesson Lesson Teachning Point

Learning Step Learning Objective Task

Learning Objecive

Learning Step

Powyższe systemy taksonomiczne odwołują się do intuicyjnie interpretowalnych pojęć nawią-
zujących do roli materiałów w procesie dydaktycznym. Zamiast powyższych systemów możliwe 
jest również wykorzystanie innych sposobów opisu odwołujących się organizacji procesu dydak-
tycznego np. w szkole (przedmiot, klasa, lekcja), albo na uczelni (przedmiot, wykład, ćwiczenia).

Przy strukturyzowaniu treści przeznaczonych do zapisania w SCORM, gdzie z technicz-
nego punktu widzenia każdy podział treści jest możliwy i łatwy do wykonania (szczególnie gdy 
traktuje się to zagadnienie jedynie jak czynność techniczną), konieczne jest zatem wypraco-
wanie i stosowanie systematycznej metody pozwalającej autorowi na uwzględnienie różnych 
kontekstów edukacyjnych. w których materiały mogą być wykorzystane. Taka konceptualiza-
cja treści jest o tyle trudna, że przy tworzeniu materiałów w postaci tradycyjnej (np. podczas 
pisania książki) nie rozważa się przeważnie możliwości wielokrotnego wykorzystania jej skła-
dowych. Przyjmuje się jako oczywiste, że treści dostarczane będą uczącemu się jako całość.  
W ramach prezentowanej metody tworzenia repozytoriów treści do jej opisywania proponowane 
jest rozwiązanie abstrahujące od jednego konkretnego kontekstu edukacyjnego. Rozwiązaniem 
tym jest UCTS.

UCTS (Universal Curricular Taxonomy System) to system taksonomiczny przeznaczony do ozna-
czania materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej (Marciniak, 2012). System dostarcza 
języka opisu, dzięki któremu materiały dydaktyczne mogą być strukturyzowane na kilku poziomach 
szczegółowości. System może być wykorzystany do opisu materiałów zapisanych w SCORM. Można 
go również wykorzystać do strukturyzowania materiałów w dowolnej innej postaci.

UCTS dostarcza następujące pojęcia mogące być wykorzystane do opisu treści dydaktycznych:
•	 Curriculum,
•	 Learning module (inaczej Module),
•	 Learning unit (inaczej Unit).

Curriculum służy do oznaczania treści, które są traktowane jako program szkoleniowy, tzn. 
zawierają taki zestaw materiałów, które prezentują wyczerpująco określony temat oraz realizują 
w pełni postawione cele dydaktyczne. Na Curriculum składa się dowolna ilość składowych typu 
Module. Składowe te ułożone są w kolejności, w jakiej powinny być realizowane przez uczącego 
się. Curriculum może być uzupełnione elementem typu Egzamin, który pełni funkcję egzaminu 
końcowego dla całego programu szkoleniowego.
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Na Module może składać się kilka składowych typu Unit bądź innych modułów. Całość ma 
omawiać kompleksowo dany temat, wzajemnie się uzupełniając. Składowa ta powinna być 
uzupełniona elementem typu Egzamin, który pozwoli na zweryfikowanie stopnia opanowanie 
modułu przez uczącego się. 

Składowa typu Unit to najmniejsza porcja materiałów dydaktycznych, która w rozumieniu 
autora wprowadza spójne treści oraz zawiera elementy pozwalające uczącemu się na samowe-
ryfikację wiedzy. Unit to taka struktura treści, której nie można dalej dzielić. Oddaje to prze-
konanie, że w przypadku dowolnych materiałów dydaktycznych (książka, skrypt, prezentacja 
PowerPoint), istnieje pewien próg, poniżej którego dalsze dzielenie materiałów nie jest możliwe, 
chociaż podzielone treści mogą być nadal wartościowe od strony merytorycznej. Przyjmuje się, 
że na Unit mogą składać się następujące elementy:
•	 Jednostka ucząca (ang. Learning Object) – partia materiału wprowadzająca nowe treści zor-

ganizowane jako „kapsułki wiedzy”. Treści mogą być dostarczane jako tekst, tekst uzupełnio-
ny elementami graficznymi (rysunkami, zdjęciami itp.) bądź jako elementy multimedialne  
i inter aktywne (nielinearne pokazy, dynamiczne schematy i wykresy itp.), w elemencie mogą 
być zawarte elementy do samoweryfikacji i weryfikacji wiedzy.

•	 Ćwiczenie (ang. exercise) – składowa materiałów przeznaczona do samoweryfikacji wiedzy. 
Elementy tego typu powinny być budowane w sposób interaktywny, tzn. powinny zawierać 
elementy interaktywnego testowania wiedzy (pytania jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, 
drag and drop, puzzle itp.).

•	 Sprawdzian postępów (ang. self assesment) – specjalny rodzaj ćwiczeń dających uczącemu 
możliwość weryfikacji postępów po zrealizowaniu danej partii materiału. Pytania tam zawar-
te powinny mieć charakter przekrojowy.

•	 Egzamin (ang. exam) – składowa pozwalająca na weryfikację wiedzy uczącego się. Pytania 
tam umieszczone mogą być losowane z pul pytań bądź udostępniane „na sztywno”. Wyniki 
powinny być przesyłane do systemu LMS/LCMS i udostępnione nauczycielowi. 

•	 Literatura (ang. references) – wykaz literatury pogłębiającej omawiane zagadnienie. 
W przypadku materiałów zapisanych w standardzie SCORM elementy te mogą być udostęp-

niane jako niezależne SCO lub mogą być zintegrowane w jednym SCO. Tabela 2 prezentuje 
przykładowe materiały znajdujące się w repozytorium z ochrony i zarządzania dziedzictwem 
archeologicznym oraz ich interpretacje w UCTS.

Tabela 2. Przykładowe treści wraz z interpretacjami w UCTS

UCTS Nazwa składowej (tytuł)

Curriculum Dziedzictwo archeologiczne we współczesnej Europie

Module Teoria dziedzictwa kulturowego
Konwencje międzynarodowe i ramy prawne

Unit

Dziedzictwo kulturowe – pojęcia i problemy
Dziedzictwo kulturowe – Rozwój strategii zarządzania
Dziedzictwo kulturowe – pojęcia i problemy – Literatura
Konwencja o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego
Europejska Konwencja Kulturalna

Inne (jednostki 
uczące, ćwiczenia, 

literatura)

Czym jest dziedzictwo kulturowe
Dziedzictwo kulturowe, a pamięć indywidualna i zbiorowa
Historia zarządzania dziedzictwem kulturowym
Zmiana roli dziedzictwa kulturowego
Treści i cele
Obowiązki i zastosowania
Bibliografia
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4. Content Repository
Content Repository to narzędzie informatyczne przeznaczone do składowania materia-
łów dydaktycznych w postaci elektronicznej, pozwalające na tworzenie nowych materiałów  
w oparciu o materiały wcześniej zgromadzone. Narzędzie powstało w odpowiedzi na potrzebę 
przechowywania i przetwarzania dużych zasobów treści w postaci elektronicznej. Tworzenia 
repozytoriów tego typu jest naturalną konsekwencją procesu pozyskiwania dużych zbiorów 
treści oraz potrzebą współdzielenia ich. Budowa repozytoriów może być rozwiązana na wiele 
sposobów W najprostszym podejściu mogą mogą one bazować na systemach plików. Przy 
pomocy takich rozwiązań można składować dowolną ilość powiązanych lub niepowiązanych 
plików w dowolnym formacie. Jeżeli materiały są zapisane w specyfikacji takiej jak SCORM, która  
w swoim założeniu została stworzona, aby wspierać proces wielokrotnego wykorzystania treści, 
potrzeby dotyczące dedykowanych narzędzi rosną. Postulat tworzenia repozytoriów jest podno-
szony w wielu pracach np. (Różewski, Kusztina, Tadeusiewicz i Zaikin, 2011). Twórcy SCORM 
również wskazywali taką potrzebę (Dodds, 2008). 

Content Repository to oprogramowanie działające w środowisku WWW2. Przeznaczone jest 
do tworzenia repozytoriów treści zapisanych w standardzie SCORM (wersja 1.2 oraz 2004). 
Narzędzie może być wykorzystane do tworzenia repozytoriów jedno bądź wielotematycznych. 
Przy repozytoriach niejednorodnych użyteczna jest funkcjonalność narzędzia, która pozwala 
na tworzenie repozytoriów zależnych od siebie (slave repositories). Content Repository posiada 
rozbudowany system praw pozwalający na określenie uprawnień użytkowników co do skła-
dowanych zasobów. Dzięki temu możliwe jest takie skonfigurowanie narzędzia, aby repozyto-
rium uwzględniało specyfikę i potrzeby instytucji przechowującej i udostępniającej materiały. 
Możliwe jest np. ograniczanie dostępu do zasobów tylko dla użytkowników zalogowanych bądź 
przyznanie jedynie autorowi uprawnień do publikowania treści.

Podstawową funkcją Content Repository jest możliwość tworzenia nowych struktur treści  
w oparciu o składowe przechowywane w narzędziu. System pozwala na wykonywanie tej 
czynności analogicznie do pracy wykonywanej przez redaktora, który podczas zestawiania tomu 
wybiera do niego interesujące i dostępne treści. Czynność ta w Content Repository sprowadza 
się do wyszukiwaniu materiałów w systemie oraz umieszczania ich w innych materiałach. 
Narzędzie pozwala na przetwarzanie jedynie tych składowych treści, które zostały uznane przez 
ich autora jako spójne i użyteczne dydaktycznie. Czynność ta jest realizowana w narzędziu 
poprzez tworzenie dla składowych treści artefaktu nazywanego Processable Unit (PU). 

4.1. Processable unit

Processable Unit (PU) to struktura danych, na podstawie której w Content Repository realizo-
wane jest zarządzanie treścią. Processable Units tworzone są przez autorów, którzy oznaczają  
w ten sposób te składowe materiałów, które są przez nich uznane za spójne i użyteczne dydak-
tycznie. Processable Units są tworzone poprzez przypisanie do dowolnej składowej SCORM 
wybranego przez autora elementu systemu taksonomicznego. PU utworzone w ten sposób to 
tzw. PU bazowe (ang. Basic PU). Do utworzenia PU bazowego w Content Repository można 
użyć nomenklatury UCTS bądź nomenklatury dowolnego innego systemu taksonomicznego. 
Content Repository dostosowany jest do obsługi wielu systemów taksonomicznych równocze-
śnie. To, jakie systemy taksonomiczne będą wykorzystywane, jest określane podczas konfigura-
cji narzędzia. Jeżeli w Content Repository używana jest nomenklatura UCTS, to do składowej 
SCORM takiej jak SCO, blok, kurs e-learningowy można przypisać jedną z następujących 
2 Oprogramowanie Content Repository (www.contentrepository.org) powstało na Wydziale Matematyki i Informa-
tyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zespole prowadzonym przez autora. Prace prowadzone 
były w ramach projektu Leonardo da Vinci 2010-1-PL1-LEO05-11465 „Vocational training system in archaeo-
logical heritage based upon e-learning resources” (2010–2012).

http://www.contentrepository.org
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wartości: Unit, Module, Curriculum. W systemie możliwe jest również tworzenie nowych PU, 
tzw. PU systemowych (ang. System PU). PU tego typu po utworzeniu są puste. Są one przezna-
czone do agregowania innych PU wybranych przez użytkownika. Możliwe jest osadzanie w PU 
systemowych dowolnych PU bazowych bądź innych PU systemowych. Oznaczenie treści jako 
PU determinuje, czy będą one mogły być pobierane z systemu przez użytkownika. Z Content 
Repository możliwe jest pobieranie jedynie tych treści, które są oznaczono jako PU.

Processable Units to artefakty wyodrębnione w Content Repository, które determinują poziom 
granularności treści w repozytorium. W systemie można dokonywać przetwarzania jedynie  
na podstawie PU. Narzędzie nie pozwala na tworzenie nowych składowych zawierających 
treść, tzn. nie ma możliwości tworzenia nowych SCO. Content Repository nie jest więc narzę-
dziem, które może być sklasyfikowane jako LCMS. Zakłada się zatem, że treści przechowywane  
w repozytorium zostaną utworzone w zewnętrznym narzędziu typu content authoring. Ważne 
jest również to, że w Content Repository nie ma możliwości defragmentowania (tzn. dzielenia 
na mniejsze składowe) PU systemowych. Istnieje oczywiście możliwość (dostępna dla właści-
ciela/autora treści), aby poszczególnym składowym istniejącego PU nadać interpretacje dydak-
tyczne i utworzyć nowe PU systemowe. Jest to jednak koncepcyjnie zupełnie inna czynność 
niż wydzielenie (np. w celu pobrania) z PU jego składowych. Podejście takie wynika z tego, że 
autor tworząc PU systemowe bierze odpowiedzialność za to, czy tak oznaczona porcja wiedzy 
jest dydaktycznie użyteczna, czy też nie. System, nie pozwalając na dalszą defragmentację PU, 
chroni jej integralność3. Oznacza to również, że przy pobieraniu treści z repozytorium nie będzie 
możliwe pobranie pojedynczych SCO wyrwanych z PU, w którym jest ono osadzone. Z Content 
Repository można jedynie pobierać paczki SCORM z takimi treściami, które przez ich twórcę 
zostały uznane za użyteczne jako całość, tzn. oznaczone jako PU. 

4.2. Budowa repozytoriów z wykorzystaniem Content Repository

Content Repository udostępnia następujące funkcjonalności wykorzystywane podczas 
tworzenia, zarządzania oraz korzystania z repozytoriów treści dydaktycznych:
•	 przeglądanie i przeszukiwanie zasobów zgromadzonych w repozytorium,
•	 pobieranie treści jako paczki SCORM,
•	 tworzenie nowych programów szkoleniowych i ich składowych na bazie zgromadzonych treści,
•	 zasilanie repozytorium nowymi treściami.

4.2.1. Przeglądanie i przeszukiwanie zasobów repozytorium

Content Repository do przeglądania zasobów udostępnia widok prezentujący opublikowane 
zasoby zgodnie z wybranymi przez użytkownika filtrami (rys. 1). Użytkownik korzystający  
z repozytorium samodzielnie określa jakie informacje o składowanych treściach mają być mu 
zaprezentowane, podejmuje również decyzje dotyczące wyboru filtrów.

Podstawowe filtry pozwalają na:
•	 wskazanie rodzaju PU, które mają być wyświetlone, tzn. możliwe jest wybranie składowych 

systemu taksonomicznego, np. dla UCTS można wybrać składowe takie jak Curriculum, Mo-
dule, Unit,

•	 wskazanie typu składowych SCORM, które mają być zaprezentowane (kurs, blok, SCO, Asset, 
Resource, File).
Filtry te pozwalają użytkownikowi na wyznaczenie poziomu granularności treści, które mają 

być wyszukane i zaprezentowane. Możliwe jest zatem wyszukanie struktur największych (np. 
Curriculum) lub najmniejszych (np. Unit). Możliwe jest również sformułowanie bardziej szczegó-
łowych zapytań, np. wyszukanie wszystkich elementów typu Unit, które nie są blokami SCORM. 

3 Oczywiście po pobraniu treści z Content Repository możliwe jest podzielenie takich treści. Jednakże w systemie 
czynności takie nie są możliwe.
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Rysunek 1. Przeglądanie zasobów repozytorium. Źródło: http://www.e-archaeology.org

Poza filtrami podstawowymi użytkownik może również skorzystać z wyszukiwania zaawan-
sowanego. W tym trybie system pozwala na przeszukiwanie zasobów na trzy sposoby:
•	 wyszukiwanie słów,
•	 wyszukiwanie tagów,
•	 wyszukiwanie metadanych.

Pierwsza z metod pozwala na poszukiwanie w repozytorium słów. System przeszukuje te pola 
opisu składowych, które są polami tekstowymi (tzn. są przeznaczone do wprowadzenia przez 
autorów opisów tekstowych). Między innymi przeszukiwane są następujące pola:
•	 Title – tytuł składowej,
•	 File name – nazwa pliku w którym przechowywana jest składowa,
•	 Description, Educational description – pole metadanych LOM przeznaczone do umieszczenia 

opisu zawartości danej składowej,
•	 Keyword – pole metadanych LOM przeznaczone do słowa kluczowego,
•	 Author – pole metadanych LOM przeznaczone do umieszczenia autora treści.

Możliwe jest też wyszukiwanie tagów, które autorzy przypisali do zasobów (rys. 2). Przeszukiwane 
są wartości zapisywane w metadanej General/Keyword. W systemie Content Repository przyjęto 
rozwiązanie, w którym autor może jako tag wykorzystać dowolne wprowadzone przez niego słowo 
lub słowa. Możliwe jest również wykorzystanie w procesie tagowania słownictwa pochodzącego  
z ontologii typu wordnet, utworzonej zgodnie z metodą opisaną przez Marciniaka (2011b). To ostatnie 
rozwiązanie jest dostępne jedynie wtedy, gdy dla repozytorium ontologia taka została zbudowana 
i podłączona4. Wykorzystanie podczas tagowania słownictwa pochodzącego z ontologii tego typu 
pozwala na ujednoznacznienie opisu, co jest bardzo korzystne podczas prowadzenia przeszukiwania 
zasobów repozytorium. Ujednoznacznienie opisu jest możliwe dzięki strukturze ontologii, w której 
słowa synonimiczne łączone są w tzw. synsety. Podczas prowadzenia przeszukiwania zasobów repo-
zytorium taka relacja pomiędzy tagami jest uwzględniana przez system. Wykorzystanie ontologii typu 
wordnet daje również możliwość zawężania/poszerzania wyszukiwania dla wprowadzonego przez 
użytkownika tagu. Polega to na tym, że system proponuje zbiór tagów zbliżonych znaczeniowo do 
wprowadzonego tagu. W Content Repository zaimplementowane zostały mechanizmy konstruowa-

4 Ontologia tego typu została wykorzystana np. w repozytorium z ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

http://www.e-archaeology.org
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nia poszerzonych systemów tagujących (enhanced tagging systems) zgodnie z podejściem opisanym  
w cytowanej wyżej publikacji Marciniaka (2011b).

Rysunek 2. Wyszukiwanie tagów z wykorzystaniem ontologii typu wordnet. Źródło: http://www.e-archaeology.org

Ostatnim ze sposobów przeszukiwania zasobów jest przeszukiwanie metadanych LOM. Content 
Repository umożliwia przeszukiwanie wszystkich metadanych LOM (ok. 100 elementów).

Po wyszukaniu elementów użytkownik może zapoznać się ze strukturą każdej wyszukanej 
składowej, tzn. może zapoznać się ze strukturą PU (rys. 3) lub strukturą składowej SCORM 
(jeżeli nie jest to PU).

Rysunek 3. Prezentacja struktury PU. Źródło: http://www.e-archaeology.org

http://www.e-archaeology.org
http://www.e-archaeology.org
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4.2.2. Pobieranie treści

Użytkownik, któremu przypisano odpowiednie uprawnienia, może pobierać treści zgroma-
dzone w repozytorium jako paczki SCORM (Rys. 4). Content Repository pozwala na pobieranie 
treści, które zostały oznaczone jako PU. System nie pozwala na pobieranie składowych SCORM 
(SCO, blok), które nie są PU.

Rysunek 4. Pobieranie treści jako paczki SCORM. Źródło: http://www.e-archaeology.org

Ciekawą funkcją Content Repository jest to, że możliwe jest pobieranie tego samego PU  
w kilku wariantach podziału na paczki SCORM (rys. 4). Możliwe jest zatem pobranie jednej paczki 
SCORM zawierającej wszystkie treści zawarte w PU bądź kilku paczek SCORM zawierających 
poszczególne jego składowe. Funkcja ta może być bardzo użyteczna, gdyż pozwala na elastyczne 
zarządzanie paczkami SCORM podczas organizacji procesu dydaktycznego. Wielkość paczek i ilość 
zawartych w nich treści może być ważna z powodu ograniczeń technicznych, np. trudno jest pobrać  
i zarządzać paczką, która ma 100 MB. W takiej sytuacji Content Repository pozwoli na pobranie kilku 
paczek o mniejszych rozmiarach. Pobranie treści jako mniejszych paczek może być również niezbędne 
ze względów metodyczno-organizacyjnych. Program szkolenia może na przykład zakładać, że treści 
będą dostarczane w określonej kolejności. Podział treści na mniejsze porcje na to pozwoli.

4.2.3. Tworzenie nowych programów szkoleniowych i ich składowych

Content Repository to narzędzie, które pozwala na tworzenie nowych programów szkolenio-
wych oraz mniejszych struktur organizacji treści. Możliwe jest to zawsze na bazie treści skła-
dowanych w repozytorium. Proces ten można porównać do pracy redaktora, który korzystając 
z zawartości repozytorium buduje własny autorski program szkoleniowy. Na proces tworzenia 
nowych struktur treści składa się:
•	 utworzenie nowych PU systemowych,
•	 modyfikowanie struktury PU systemowego.

W wyniku pierwszej czynności tworzone są puste struktury danych. Druga operacja pozwala na umiesz-
czanie w PU systemowym wyszukanych przez użytkownika PU (wyszukane zostaną te PU, które zostały 
wcześniej opublikowane). Czynność ta realizowana jest z użyciem mechanizmu drag and drop (rys. 5).

http://www.e-archaeology.org
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Rysunek 5. Modyfikacja struktury PU systemowego. Źródło: http://www.e-archaeology.org

4.2.4. Zasilanie repozytorium nowymi treściami

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą umieszczać w Content Repository treści 
zapisane w SCORM. Funkcjonalność przeznaczona jest dla tych użytkowników, którzy dysponują 
kursami e-learningowymi oraz chcą je współdzielić z innymi. Po wgraniu paczki SCORM zawie-
rającej kurs e-learningowy użytkownik może oznaczyć jego składowe przy pomocy dostępnego 
systemu taksonomicznego (Rys. 6). W wyniku tej operacji tworzone jest PU bazowe. Możliwe 
jest również opisanie dowolnego elementu przy pomocy metadanych LOM oraz przypisanie 
tagów. Użytkownik może również określić uprawnienia do składowej w repozytorium (czy ma 
być opublikowana czyli dostępna do przeszukiwania, czy ma być możliwy podgląd zawartości 
składowej, czy składowa może być pobierana z repozytorium).

Rysunek 6. Przypisywanie interpretacji dydaktycznej. Źródło: http://www.e-archaeology.org

http://www.e-archaeology.org
http://www.e-archaeology.org
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5. E-archaeology Content Repository
E-archaeology Content Repository to repozytorium treści dydaktycznych w postaci elektro-
nicznej z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. Repozytorium zostało 
zbudowane z wykorzystaniem systemu Content Repository. Do określania roli dydaktycznej 
materiałów wykorzystano UCTS. Repozytorium dostępne jest pod adresem www.e-archa-
eology.org/contentrepository. Zasoby w nim zgromadzone to multimedialne i interaktywne 
kursy e-learningowe. Po pobraniu z Content Repository i załadowaniu do systemu klasy LMS/
LCMS mogą zostać udostępnione uczącemu się podczas nauczania na odległość.

Wszystkie treści zawarte w repozytorium zostały opracowane przez specjalistów z zakresu 
ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym w wyniku prac prowadzonych w ramach 
dwóch projektów Leonardo da Vinci. W ramach pierwszego projektu (“E-learning as a tool 
of knowledge transfer in the field of protection and management of archaeological heritage”,  
2007–2009) opracowano treści na potrzeby programu szkoleniowego pt. „Ochrona i zarządzanie 
dziedzictwem archeologicznym we współczesnej Europie” oraz zbudowano w oparciu o te treści 
zestaw kursów e-learningowych (Marciniak i Marciniak, 2010). W ramach drugiego projektu 
(“Vocational training system in archaeological heritage based upon e-learning resources”,  
2010–2012) treści zostały poszerzone i uzupełnione.

Materiały w postaci elektronicznej składowane w E-archaeology Content Repository zostały 
zbudowane w sposób dostosowany do potrzeb prowadzenia kształcenia w Internecie (Marciniak, 
2010). W składowych kursu zawarte są elementy multimedialne i interaktywne (rys. 7). 

Rysunek 7. Element kursu e-learningowego. Źródło: http://www.e-archaeology.org

Elementy te służą do nielinerarnego wprowadzania treści oraz testowania wiedzy uczących się 
w postaci self-testów. Materiały posiadają strukturę pozwalającą na wielokrotne wykorzystanie. 
Autorzy zredagowali materiały w taki sposób, aby treści dzieliły się na małe spójne porcje wiedzy,  
w wyczerpujący sposób opisujące jakieś zagadnienie (Kok, 2009). Taka postać materiałów została 
przeniesiona do postaci elektronicznej. Podczas implementacji treści w SCORM (wersja 1.2)  
przyjęto podejście, że poszczególne spójne porcje materiału są zapisywane jako SCO. SCO są 
takiego rozmiaru, że uczący się powinien opanować zawarty w nich materiał w czasie 3–10 

http://www.e-archaeology.org/contentrepository
http://www.e-archaeology.org/contentrepository
http://www.e-archaeology.org


Jacek Marciniak, Budowa repozytoriów materiałów dydaktycznych: metoda i narzędzia

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 2 (4)/2012 , str. 123

minut. Podejście takie realizuje zatem postulat organizacji treści jako Learning Objects. SCO 
składające się na poszczególne kursy zorganizowane są hierarchicznie z wykorzystaniem 
składowej SCORM, jaką jest blok. Struktury te zostały wyznaczone podczas tworzenia treści, 
oddają zatem konceptualizację tematu zgodnie z zamysłem autora.

Zasoby dostępne w E-archaeology Content Repository są udostępniane do przeszukiwania 
dowolnemu użytkownikowi Internetu. Użytkownicy zalogowani, w zależności od przyznanych 
uprawnień, mają prawo do pobierania treści jako paczki SCORM, tworzenia nowych programów 
szkoleniowych oraz zasilania repozytorium nowymi treściami. 

W repozytorium dostępne są treści dydaktyczne w 5 językach (angielski, hiszpański, łotewski, 
polski, niemiecki). Zawartych jest w nim ok. 4500 SCO. W szczególności repozytorium zawiera 
(wartości przybliżone):
•	 15 programów szkoleniowych (Curricula),
•	 60 składowych typu Module (dla języka polskiego),
•	 175 składowych typu Unit (dla języka polskiego),
•	 700 SCO (dla języka polskiego).

Podobna liczba składowych typu Module, Unit oraz SCO dostępna jest w języku angielskim, 
hiszpańskim i łotewskim. Mniejsza dostępna jest w języku niemieckim.

Autorzy nowych programów szkoleniowych oraz dydaktycy korzystający z repozytorium 
mają możliwość skorzystania z szeregu rozwiązań wspierających proces wyszukiwania treści. 
Rozwiązaniami tymi są metadane LOM wykorzystane przez autorów do opisu treści oraz 
ontologia typu wordnet z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. 

W repozytorium do opisu treści autorzy wykorzystali m.in. następujące metadane LOM:
•	 General/Title (nazwa),
•	 General/Description (opis tekstowy zawartości składowej),
•	 General/Language (wesja językowa),
•	 General/Keyword (słowo lub słowa opisujące składową),
•	 Lifecycle/Contribute/Entity (autor),
•	 Educational/Context (odbiorca np. University Second Cycle, Vocational Training),
•	 Educational/Age Range (oczekiwany wiek odbiorcy).

Przeszukiwanie tych metadanych pozwala na zawężenie obszaru poszukiwań zgodnie  
z potrzebami użytkownika.

W metadanej General/Keyword umieszczone zostały słowa (tagi), którymi autorzy opisali 
zakres tematyczny treści. W trakcie tagowania autorom nie narzucono terminologii, którą 
mieliby się posługiwać. Przyjęto podejście znane z tagowania treści w serwisach internetowych, 
w którym autor może wybrać podczas tagowania treści nieograniczony niczym zestaw słów 
(Smith, 2008). Następnie dla słów użytych przez autorów zbudowano ontologię typu wordnet. 
Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby wspomóc użytkowników przeszukujących zasoby, 
m.in. uwzględniana będzie synonimia. Ponadto użytkownik po wprowadzaniu jednego tagu 
uzyska zestaw tagów powiązanych znaczeniowo, które pozwolą na zawężanie/poszerzanie 
obszaru przeszukiwania. Użytkownik może również skorzystać z zestawu kategorii porządku-
jących tagi. Pozwala to na przeszukiwanie zasobów z odwołaniem do dziedzinowej konceptu-
alizacji treści zgromadzonych w repozytorium. Do opisania zasobów wykorzystanych zostało 
około 1500 tagów, rozmieszczonych w ok. 150 kategoriach dziedzinowych.

Treści zawarte w E-archaeology Content Repository mogą być wykorzystane do prowadze-
nia procesu dydaktycznego z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. 
Możliwe jest włączanie ich do procesu dydaktycznego na następujące sposoby (Marciniak, 2009):
•	 materiały jako podstawowy materiał szkoleniowy w trybie szkoleń wspieranych przez na-

uczyciela (ang. assisted web-based training),
•	 mogą jako uzupełnienie szkoleń prowadzonych w trybie synchronicznym (np. wideokonferencyj-

nym) lub szkoleń tradycyjnych.

m.in
m.in
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W ramach projektu Leonardo da Vinci “Vocational training system in archaeological heritage 
based upon e-learning resources” przeprowadzono 9 szkoleń pilotażowych z tematyki ochrony  
i zarządzania dziedzictwem archeologicznym, w których treści zostały zbudowane z wyko-
rzystaniem zasobów repozytorium (Marciniak i Marciniak, 2012). Dydaktycy prowadzący 
szkolenia utworzyli własne programy szkoleniowe z uwzględnieniem potrzeb grup docelowych 
do których programy były kierowane. Z technicznego widzenia programy szkoleniowe to PU 
systemowe oznaczone w Content Repository jako Curricula. 

6. Podsumowanie
Aby możliwe było tworzenie repozytoriów materiałów dydaktycznych realizujących postulat 
wielokrotnego użycia treści, konieczne jest, by materiały tam składowane: 
•	 miały odpowiednią postać, 
•	 mogły być interpretowane z uwzględnieniem potrzeb dydaktycznych 
•	 były opisane w sposób ułatwiający przeszukiwanie. 

Odpowiednim rozwiązaniem jest zapisanie treści w SCORM oraz jej strukturyzowanie jako 
Learning Objects. Użycie SCORM sprawia, że możliwy jest podział treści na wiele różnych 
sposobów, nie każdy podział zapewni jednak, że materiały dostarczone uczącemu się w pełni 
wyczerpują dany temat oraz są poprawne metodycznie (np. zawierają elementy do samospraw-
dzenia wiedzy). Konceptualizacja treści zgodna z UCTS pozwala na uwzględnienie kontekstu 
dydaktycznego. Przy budowie treści zapisanych w SCORM warto korzystać z metadanych LOM, 
które pozwalają na wszechstronne opisywanie treści, co jest przydatne przy przeszukiwaniu 
repozytorium.

Content Repository to narzędzie informatyczne pozwalające na tworzenie dużych repozy-
toriów materiałów dydaktycznych. System obsługuje SCORM wraz z wszystkimi jego meta-
danymi. Pozwala na wgrywanie kursów e-learningowych oraz wydzielanie w nich składo-
wych, mogących funkcjonować samodzielnie w różnych kontekstach dydaktycznych. Możliwe 
jest również konstruowanie nowych programów szkoleniowych oraz innych struktur treści 
w oparciu o składowe przechowywane w repozytorium. System pozwala na pobieranie treści 
składowanych w repozytorium jako paczki SCORM. Funkcjonalności te sprawiają, że kursy 
wgrane do systemu nie muszą być tożsame z kursami, które zostaną pobrane z systemu. Content 
Repository wspiera obsługę dowolnego systemu taksonomicznego, w tym UCTS. 

Rozwiązania prezentowane w artykule zostały wykorzystane podczas budowy repozytorium 
materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. 
Repozytorium jest pełnowartościowym zasobem treści pozwalającym na organizację szkoleń 
w pięciu językach (angielski, hiszpański, niemiecki, łotewski, polski). Metoda budowy repozy-
toriów przedstawiona w pracy została zweryfikowana podczas tworzenia programów szkole-
niowych na potrzeby szkoleń z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym,  
w których wykorzystano treści pochodzące z repozytorium E-archaeology Content Repository. 
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Building didactic content repositories: method and tools

Summary
Keywords: e-content, SCORM, UCTS, tools for e-learning

Summary: The article presents the method and tools which allows to build repositories of didactic materials in 
SCORM using UCTS taxonomic system and Content Repository software. SCORM is a universal specification 
designed to create reusable materials in digital format. UCTS is a taxonomic model which allows to attribute di-
dactic interpretations to content components. Content Repository is a web software designed to create, store and 
process didactic content in SCORM. The method was verified while creating E-archeology Content Repository 
which stores e-learning materials on protection and management of archeological heritage. The repository contains 
approximately 4500 Learning Objects in 5 languages and about 800 components of didactically useful e-learning 
components described in UCTS.
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