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Streszczenie 
 
 Nauczanie na odleg o  sta o si  podstaw  funkcjonowania spo ecze stwa infor-
macyjnego. Bez niego trudno dzisiaj wyobrazi  sobie procesy kszta cenia. Je li dodat-
kowo b dziemy mieli do czynienia z kszta ceniem na poziomie mened erskim, nale y 
pami ta  o szybkiej deprecjacji wiedzy. Efektywno  nauczania na odleg o  mo na 
poprawi  stosuj c obiekty wiedzy. Obiekty wiedzy pozwol  na szybk  adaptacj  do 
zmieniaj cego si  otoczenia ze wzgl du na miejsce i czas. W artykule zostanie omó-
wiona organizacja obiektów wiedzy mened erskiej w systemach nauczania na odle-
g o .  
S owa kluczowe: obiekt wiedzy, nauczanie na odleg o , wiedza mened erska. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Spo ecze stwo informacyjne to nowy typ spo ecze stwa, którego cech  jest 
przetwarzanie informacji. Jednym z sektorów, który zajmuje si  przetwarzaniem 
informacji, jest edukacja. Edukacja prowadzona tradycyjnie wymaga wyzwa  dla 
mentorów przekazuj cych wiedz  poprzez wyk ady, wiczenia, konserwatoria 
i laboratoria. Progresywny przyrost informacji generowanej przez ró ne instytucje 
zmusza cz onków tego spo ecze stwa do przyjrzenia si  zagadnieniu organizacji 
wiedzy. W latach osiemdziesi tych ubieg ego wieku mo na by o zauwa y  bardzo 
dynamiczny wzrost wykorzystania technologii informacyjnej w prowadzeniu zaj  
dydaktycznych. Mentorzy zacz li przygotowywa  zaj cia dydaktyczne z wykorzy-
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staniem narz dzi informatycznych. Jednak zauwa ono niedosyt z tych rozwi za  
zwi zanych z procesem dydaktycznym. Pojawi y si  narz dzia (systemy zarz dza-
nia kursami), które w kompleksowy sposób rozwi zywa y problemy dydaktyki. 
Jednak i tu pojawi y si  problemy. Ka dy z mentorów opracowywa  w sposób in-
dywidualny materia  dydaktyczny dla kursu. Opracowanie takiego kursu mia o 
charakter indywidualny dla przedstawianego problemu i mia o charakter autorski. 
Dodatkowo nale y pami ta  o dynamice otoczenia z punktu widzenia: 

– czasu, który dostarcza coraz to nowych informacji w kolejnych jednost-
kach czasu, 

– miejsca, które generuje informacj  specyficzn  dla swojego otoczenia. 
 Cecha niepowtarzalno ci jednak wi za a si  z czasem stworzenia takiego kur-
su. Czas by  ograniczeniem w szybkim przygotowaniu materia u dydaktycznego. 
Spo ecze stwo informacyjne domaga si  wiedzy aktualnej, któr  mo na zweryfi-
kowa  z rzeczywisto ci . Takie podej cie pozwala na bardzo wysok  jako  prze-
kazywanej tre ci dydaktycznej. Przygotowanie takiego materia u dydaktycznego, 
który uwzgl dnia wszelkie zmiany otoczenia i dopasowuje si  do czasu i miejsca, 
jest bardzo trudne. Problem ten mo na rozwi za  poprzez opracowanie kursów, 
korzystaj c z elementów sk adowych. Elementy sk adowe to tak zwane obiekty 
wiedzy (learning object – LO).  
 
 
1. Obiekt wiedzy w uj ciu poj ciowym 
 
 W literaturze przedmiotu mo na znale  bardzo wiele definicji obiektu wie-
dzy. Mimo up ywu czasu nie dopracowano si  jednej wspólnej definicji obiektu 
wiedzy. Pierwszy raz poj cie obiektu wiedzy pojawi o si  w latach sze dziesi tych 
ubieg ego wieku. Jednak nie znalaz o ono uznania w wiecie nauki. Musia o up y-
n  prawie trzydzie ci lat, aby znalaz o ono uznanie w publikacjach i ró nego ro-
dzaju materia ach. Za twórc  poj cia wskazuje si  Hodginsa, który w swoich wy-
st pieniach na pocz tku lat dziewi dziesi tych zacz  pos ugiwa  si  poj ciem 
obiektu wiedzy. Stopniowo kolejni naukowcy zacz li pos ugiwa  si  tym poj ciem. 
Jednak to poj cie ró nie by o definiowane.  
 Ogólnie obiekt wiedzy to dowolny element stanowi cy pewn  ca o  (entity) 
w postaci cyfrowej lub nie, który mo e by  wykorzystany w procesie uczenia si , 
nauczania lub szkolenia2. 
 Obiekt wiedzy jest to najmniejszy, niezale ny element strukturalny zawieraj -
cy trzy sk adowe:  

– cel – okre laj cy oczekiwane rezultaty uczenia si  / nauczania, 
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– aktywno  – czyli ta cz  elementu wiedzy, która umo liwia osi gni cie 
za o onego celu, 

– ocena – pozwalaj ca okre li , na ile zak adany cel zosta  osi gni ty3. 
 Autor proponuje nast puj c  definicj : obiekty wiedzy to samodzielne i nieza-
le ne obiekty opisuj ce rzeczywisto , które mog  by  niesko czenie wiele razy 
u yte w ró nych kursach dydaktycznych.  
 Z definicji obiektów wiedzy mo na wyró ni  wspólne elementy:  

– tre  – cel szkolenia, tre  i dzia ania w obszarze przekazywania wiedzy 
potrzebne do realizacji tego celu oraz ocena odzwierciedlaj ca cel szkole-
nia, 

– rozmiar lub czas potrzebny do skorzystania z wiedzy – partia wiedzy, któ-
rej przyswojenie zajmuje nie wi cej ni  15 minut, 

– kontekst i w a ciwo ci – wiedzy, która mo e funkcjonowa  samodzielnie 
i by  dostarczana s uchaczowi w razie potrzeby, dok adnie na czas i w wy-
starczaj cej ilo ci, 

– etykietowanie i pami tanie – partia wiedzy, któr  opisuje standaryzowany 
zbiór tagów lub metaetykiet4. 

 Obiekt wiedzy mo e by  reprezentowany przez tekst, obraz graficzny, anima-
cj , multimedia: audio, wideo lub po czenia tych elementów. Ró norodno  repre-
zentacji wiedzy w obiektach wiedzy pozwala na budowanie jednostek dydaktycz-
nych atrakcyjnych dla odbieraj cego, uwzgl dniaj c jego predyspozycje. 
 
 
2. Otoczenie obiektów wiedzy mened erskiej 
 
 Obiekt wiedzy jest niezale n  porcj  informacji, mog c  samodzielnie funk-
cjonowa , przeznaczon  do wielokrotnego wykorzystania, s u c  do stworzenia 
kursu prowadzonego na odleg o . Obiekt wiedzy zwi zany jest z:  

– zawarto ci /tre ci  obiektu, 
– metadanymi (tagami), które opisuj  ten obiekt s owami kluczowymi, 
– systemami zarz dzania materia em edukacyjnym LMS/LCMS (ang. Learn-

ing Management System / Learning Content Management System). 
 Obiekt wiedzy mened erskiej jest samodzielnie funkcjonuj c  informacj  
wynikaj c  z funkcjonowania obiektów gospodarczych zwi zanych z zarz dzaniem 
na poszczególnych poziomach zarz dzania.  
 Na rysunku 1 przedstawiono zale no  pomi dzy obiektem wiedzy mened er-
skiej, metadanymi a systemem zarz dzania materia em edukacyjnym. 

                                                 
3  J. L’Allier, Frame of reference: NETg’s Map to the Products. Their Structure and Core 

beliefs, http://www.netg.com/research/whitepapers/frameref.asp. 
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Rys. 1.  Otoczenie obiektu wiedzy mened erskiej 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie: http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-
lear_5.jpg 

 
 Metadane s  znacz cym elementem otoczenia obiektów wiedzy. Bez ich zde-
finiowania zasoby nawet bardzo dobrej jako ci by yby ukryte. Systemy wyszuki-
wawcze nie potrafi yby ich umiejscowi . Aby w przeszukiwanych zasobach znale  
odpowiedni obiekt, musi on by  opisany za pomoc  s ów kluczowych. Wykorzy-
stanie metadanych usprawni proces projektowania, a nast pnie opracowania kursu. 
Metadane pozwol  osobie szkolonej na lokalizacj  potrzebnych zasobów informa-
cji, a trenerowi na dobór tre ci szkoleniowych dostosowanych do wiedzy i oczeki-
wa  szkolonego. Przeszukiwanie pe notekstowe w przypadku gotowych szkole  
zapisanych w postaci jednego pliku jest cz sto niemo liwe, a je li materia y daj  si  
przeszuka , to potrzeba na to odpowiednio du o czasu. Zastosowanie metadanych 
zmusza organizacj  do przemy lanego zaplanowania strategii tworzenia kursów  
e-learningowych. W przypadku stosowania ró nych systemów e-learningowych 
metadane pozwol  na wzajemne przeszukiwanie zasobów. Przy bardzo precyzyjnie 
zdefiniowanych metadanych mo na dokona  automatycznego wyboru obiektów 
poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej, np. Learning Content Manage-
ment Systems (LCMS). Zastosowanie metadanych pozwala na wspó prac  i wymia-
n  wiedzy pomi dzy u ytkownikami. Podsumowuj c, metadane mog  zapewni  
wysok  jako  gotowych kursów e-learningowych.  
 Drugim elementem otoczenia obiektów wiedzy jest system zarz dzania mate-
ria em edukacyjnym – Learning Content Management Systems (LCMS) (Hauke  
i in. 205, s. 278). Autorzy tre ci powinni mie  do dyspozycji standardowe narz -
dzia, które wspomagaj  proces tworzenia tre ci kursu dla dowolnej instytucji lub 
organizacji. LCMS musi funkcjonowa  jako system samodzielny, który nie tylko 
potrafi odpowiednio zarz dza  rekrutacj  i post pami uczestników, ale równie  
tre ci  kursu i jego przebiegiem. LCMS poprzez wst pn  ocen  poziomu wiedzy 
s uchacza potrafi dostosowa  rodzaj kursu i jego poziom do potrzeb indywidualne-
go s uchacza. Wzbogacony o narz dzia oceniaj ce umo liwia analiz  efektywno ci 
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kursu. Kszta cenie w trybie e-learningu jest skuteczniejsze, je li s uchacz mo e 
komunikowa  si  z nauczycielem lub innymi s uchaczami w trybie synchronicznym 
lub asynchronicznym. LCMS musi posiada  sprawne mechanizmy zapewniaj ce 
bezpiecze stwo tre ci oraz danych u ytkowników przed osobami nieautoryzowa-
nymi. 
 Z przeprowadzonej analizy otoczenia obiektu wiedzy wynika, e samo opra-
cowanie obiektu jest elementem, który nie b dzie przynosi  korzy ci w procesie 
jego u ycia w materiale edukacyjnym. Wyj tkiem mo e by  podej cie, które tylko 
raz wykorzystuje zawarto  informacyjn  obiektu i dalej taki obiekt nie jest prze-
twarzany. 
 
 
3. Obiekty wiedzy mened erskiej w materia ach edukacyjnych 
 
 Obiekt wiedzy jest niezale n  porcj  informacji, mog c  samodzielnie funk-
cjonowa , przeznaczon  do wielokrotnego wykorzystania, s u c  do stworzenia 
kursu prowadzonego na odleg o .  
 

 
Rys. 2.  Schemat czenia obiektów wiedzy mened erskiej w gotowy kurs mened erski 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-
lear_6.jpg 

 
 Obiekty wiedzy s  zarz dzane za po rednictwem systemu Learning Content 
Management System (LCMS). Obiekty wiedzy mo na grupowa  w repozytoriach 
tematycznych indywidulanie okre lanych przez zarz dzaj cego tymi obiektami. Na 
rysunku 2 obiekty wiedzy podzielono na dwa repozytoria wiedzy mened erskiej: 



Organizacja obiektów wiedzy mened erskiej w systemach nauczania… 680 

– praktyczne (OWMPn) – zawiera obiekty wiedzy mened erskiej (OWM) 
wynikaj ce z obserwacji rzeczywisto ci, studium przypadków, oblicze , 
zebranego materia u empirycznego, 

– teoretyczne (OWMTn) – zawiera obiekty wiedzy mened erskiej (OWM) 
wynikaj ce z teorii zwi zanej z danym zagadnieniem, definicje, poj cia, 
struktury, interpretacje, które zawarte s  w ksi kach, publikacjach w po-
staci zwartej lub zamieszczonej na stronach WWW. 

 Takie podej cie pozwala wykorzystywa  wielokrotnie opracowany obiekt 
wiedzy mened erskiej w ró nych kursach. Zak ada si , e przy opracowywaniu 
obiektu wiedzy mened erskiej nie widzi si  konkretnego zastosowania tego obiektu 
wiedzy.  
 
 
4.  Repozytoria obiektów wiedzy mened erskiej w systemach nauczania na 

odleg o  
 
 Wa nym elementem w organizacji materia u edukacyjnego s  repozytoria. 
Repozytorium to miejsce zaprojektowane w celu uporz dkowanego przechowywa-
nia obiektów wiedzy. Cech  specyficzn  repozytorium jest to, e s  one udost p-
niane ogó owi u ytkowników. Na rysunku 3 pokazano repozytoria wiedzy przypi-
sane do poziomów zarz dzania w organizacji i ich powiazanie z tworzonymi kur-
sami e-learningowymi. 
 

 
Rys. 3.  Repozytoria wiedzy mened erskiej w kreowaniu kursu e-learningowego 

ród o:  opracowanie w asne. 

 
 Dopiero na etapie projektowania kursu projektant mo e skorzysta  z takiego 
obiektu w celu uzyskania konkretnego kursu. Takie podej cie pozwala wielokrotnie 
(liczba odwo a  do obiektu praktycznie jest nieokre lona) wykorzystywa  obiekt 
wiedzy, przez co oszcz dza si  czas i zmniejsza koszt przygotowania kursu. 
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 Ka dy kurs to z o ony system, który (podczas projektowania) mo emy po-
dzieli  na ma e samodzielne obiekty, zwane „obiektami wiedzy”, a które po scale-
niu tworz  tre  kursu. Rysunek 4 pokazuje, w jaki sposób mo na tworzy  repozy-
toria wiedzy mened erskiej specyficzne dla poziomu operacyjnego, kierowniczego 
i strategicznego zarz dzania w organizacji (Trajer i in. 2012, s. 80). 
 

 
Rys. 4.  Zarz dzanie obiektami wiedzy mened erskiej – tworzenie repozytoriów wiedzy 

mened erskiej na poziomach zarz dzania 
ród o:  opracowanie w asne. 

 
 Ka dy obiekt wiedzy b dzie samodzieln  porcj  materia u szkoleniowego 
i zawiera w sobie trzy komponenty: 

– cel szkolenia – co s uchacz zrozumie lub co osi gnie po zako czeniu szko-
lenia, 

– tre  szkolenia potrzebna do osi gni cia celu – tekst, wideo, ilustracje, po-
kazy symulacje, 

– pewne formy oceniania, w jakim stopniu cele s  osi galne. 
 Obiekty wiedzy zawieraj  metadane, czyli etykiety, które opisuj  zawarto   
i cel systemu. Mog  one zawiera  informacje o autorze, j zyku, numerze wersji 
kursu. System LCMS przechowuje obiekty wiedzy w repozytorium, a projektanci 
szkolenia przegl daj  je i scalaj  w zorientowane tematycznie kursy. Projektanci 
tre ci mog  dostarczy  dok adnie na czas i dok adnie tyle wiedzy, ile potrzeba. Tak 
projektowane kursy przyczyniaj  si  do wzrostu efektywno ci, gdy  s uchacze nie 
marnuj  czasu na przegl danie materia u nieistotnego z punktu widzenia realizowa-
nego celu. Na rysunku 5 pokazano, w jaki sposób mo na tworzy  repozytorium 
wiedzy mened erskiej z repozytoriów na poszczególnych poziomach zarz dzania 
w organizacji (Probst i in. 2002, s. 56).  
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Rys. 5.  Zarz dzanie repozytoriami wiedzy mened erskiej w systemie LCMS 

ród o:  opracowanie w asne. 
 
 Repozytorium wiedzy mened erskiej pozwala implementowa  wiedz  w kur-
sach, które b d  wykorzystywane przez mened erów organizacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Tworzenie kursów e-learningowych powinno by  przemy lane na etapie pro-
jektowania i implementacji zawarto ci kursu. Odpowiednia organizacja materia u 
edukacyjnego pozwoli na szybk  adaptacj  do zmieniaj cych si  warunków otocze-
nia. W przypadku wiedzy mened erskiej jest to szczególnie wa ne, Nie mo na 
dopu ci  do takiej sytuacji, i  b dziemy mieli dost p do kursów, które przekazywa-
yby wiedz  nieadekwatn  do otoczenia. Taka ignorancja problemów doprowadzi-
aby do spadku popularno ci kursów e-learningowych.  
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ORGANIZATION OF LEARNING OBJECTS  
IN DISTANCE LEARNING SYSTEMS 

 
 

Summary 
 
 Distance learning has become the basis for the functioning of the information 
society. Without it, it is difficult today to imagine the process of education. If, in addi-
tion, we will have to deal with education at managerial level should be aware of the 
rapid depreciation of knowledge. The effectiveness of distance learning can be im-
proved by using learning objects. Learning objects allow for quick adaptation to the 
changing environment due to space and time. This article will discuss the organization 
of learning objects in the distance learning systems.  
Keywords: learning object, distance learning, knowledge management. 
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