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1. Wprowadzenie
Przy użyciu EDUportfolio, nowej platformy wspierającej zarządzanie programami nauczania,
opracowanej i przetestowanej w ramach realizacji projektu BCIME (więcej szczegółów zamieszczono w
raportach IO3 i IO6), stworzyliśmy bazę danych opisującą program nauczania jednego wspólnego
przedmiotu nauk podstawowych (anatomia) nauczanego na wszystkich pięciu uczelniach partnerskich i
programy nauczania pięciu dodatkowych przedmiotów w lokalnych językach partnerów (więcej
szczegółów można znaleźć w raportach IO4 i IO5).
Opisana baza metadanych stanowi podstawę mapy programu nauczania z powiązaniami między
wszystkimi aspektami nauczanych przedmiotów i służy użytkownikom jako źródło do zaawansowanego
przeglądania programu nauczania. Co więcej, korzystając z takich map, projektanci programu nauczania
mogą analizować integrację treści nauczania zarówno w ujęciu horyzontalnym (pomiędzy różnymi
dziedzinami), jak i wertykalnym (rozłożona w czasie). Niewątpliwą zaletą analiz opartych na mapach
programu nauczania jest to, że pozwalają na ujawnienie ukrytych informacji i znalezienie odpowiedzi na
różne pytania eksploracyjne i badawcze.
Bazując na doświadczeniach, które zdobyliśmy podczas naszych działań badawczych oraz opinii
ankietowanych interesariuszy, opracowaliśmy zestaw pytań badawczych dotyczących programu
nauczania (więcej szczegółów w IO7).
Wyodrębniliśmy dziesięć pytań (5 opisowych i 5 analitycznych) o najwyższym priorytecie:
Pytania opisowe:






Czego studenci powinni się nauczyć na koniec zajęć, za które jestem odpowiedzialny?
[Nauczyciel]
Czego oczekuje się ode mnie na konkretnym kursie? [Student]
Czego nauczyli się studenci przed rozpoczęciem moich zajęć? [Nauczyciel]
Kto jest odpowiedzialny za tę część kursu?
Jakie efekty uczenia się są nauczane na roku X?

Pytania analityczne:






Jak rozpoznać pokrywanie się treści programów nauczania?
Czy treści w naszym programie nauczania pokrywają się w oraz pomiędzy dziedzinami?
Czy efekty uczenia się są weryfikowane za pomocą odpowiednich metod oceny? (wiedza,
umiejętności, kompetencje)
Jak zrównoważony jest program nauczania pod względem typu nauczanych kompetencji
(wiedza, umiejętności, postawy)?
Jakie są podstawowe elementy dobrze zbudowanych programów nauczania?

Podstawowym celem tego raportu było wykorzystanie odpowiednich narzędzi i algorytmów do
automatyzacji przetwarzania dostępnych danych zgromadzonych w EDUportfolio oraz udzielenie
zrozumiałej odpowiedzi na postawione powyżej pytania opisowe i analityczne.
Zespół projektowy posiada doświadczenie z poprzednich projektów (MEFANET, OPTIMED, MEDCIN)
w analizie i wizualizacji danych pochodzących ze środowiska edukacji medycznej.
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2. Metodologia
Od strony technicznej do przygotowania zestawu interaktywnych raportów wykorzystano narzędzia
MS Excel, język R oraz Google Data Studio połączone z prostą ręczną interwencją polegająca na
czyszczeniu i wstępnym przetwarzania danych. Dzięki platformie EDUportfolio wszystkie dane (efekty
uczenia się, opis jednostek nauczania itp.) można łatwo pobrać i przeanalizować za pomocą
oprogramowania odpowiedniego do analizy danych tekstowych. Wszystkie etapy analiz zostały
wykonane w języku R (https://www.r-project.org), ponieważ narzędzia i pakiety metod Text Mining są
bardzo rozpowszechnione w społeczności R i są aktualne. R dostarcza również metody wstępnego
przetwarzania tekstu, tokenizacji, obliczania podobieństwa i wizualizacji.
Informacje przechowywane w danych tekstowych można analizować podobnymi metodami, jak
wszelkie inne dane. Dzięki temu możemy łatwo znaleźć odpowiedzi na pytania analityczne wykorzystując
metody eksploracji tekstu lub odkrywanie wiedzy z tekstu. Cały proces obejmuje również opis danych,
gromadzenie i analizę danych. Jednak proces zdobywania wiedzy z tekstu nie jest rzeczą prostą. Pomoże
nam to jednak zidentyfikować przydatne informacje w danych, na przykład znaleźć podobne dokumenty
tekstowe, aby dowiedzieć się, w jakim stopniu dane są do siebie podobne. Wszystkie te informacje
można następnie wykorzystać np. w metodach rekomendacji nowych treści, czy w naszym przypadku,
do porównywania programów uczelni medycznych.
Do analizy treści platformy EDUportfolio opracowaliśmy metodologię opartą na podejściu CRISP
DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining), która reprezentuje wystandaryzowany model
procesu, w którym sześć głównych faz w naturalny sposób opisuje cykl inżynierii i analizy danych (data
science) [1]. Podobnie jak w innych obszarach przetwarzania danych, podejście to zostało włączone do
naszych działań w celu zarządzania zmapowanym już programem nauczania. Taki zmodyfikowany
diagram CRISP DM dotyczący określonych dziedzin analizy i mapowania danych programowych
przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1 Zmodyfikowany schemat CRISP DM stosowany w zarządzaniu programem nauczania projektu
BCIME.
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Zarządzanie programem nauczania i częściowo działania związane z mapowaniem programu
nauczania rozpoczęły się od analizy potrzeb i zrozumienia podstaw metodologicznych, jak opisano
odpowiednio w IO1 i IO2. Następnie sformułowano zbiór danych opisujący program nauczania i jego
strukturę. Wybrano dyscypliny badań pilotażowych i w środowisku nowoopracowanej platformy
EDUportfolio wykorzystano wszystkie dostępne dane do stworzenia bazującego na meta-danych opisu
programu nauczania. Następnie dane programu nauczania zostały przeanalizowane i ocenione w celu
zidentyfikowania poszczególnych zależności i aspektów dydaktycznych. Faza wdrażania umożliwia
zastosowanie opisu programu nauczania w codziennej, rutynowej praktyce oraz w procesie
doskonalenia i aktualizacji wszystkich części procesu zarządzania programem nauczania.

3. Zaplecze technologiczne
Jak wspomniano powyżej, do opisu, wstępnego przetwarzania i analiz danych wykorzystano MS
Excel, R oraz Google Data Studio. Wszystkie dane były dostępne na platformie EDUportfolio. Początkowo
do wstępnego przetwarzania danych użyliśmy R w wersji 3.5.2. Wykorzystano pakiety służące do
przetwarzania języka naturalnego (NLP) (tm, dplyr , readxl , tidyr, ...). Kolejne kroki różniły się w
zależności od zadawanych pytań.

3.1 Pytania opisowe
W przypadku pytań opisowych wystarczyło odpowiednie przygotowanie danych do ich wizualizacji.
Do przygotowania zestawu danych wykorzystano program Microsoft Excel, ponieważ pozwala on na
łatwą pracę z metadanymi wyeksportowanymi z bazy danych EDUportfolio, a dotyczącymi programu
nauczania anatomii i pięciu innych uzupełniających dyscyplin medycznych.
Do analizy danych, wizualizacji poszczególnych elementów programu nauczania oraz do interakcji
użytkowników z wykresami programów nauczania i tabelami kontyngencji wykorzystano narzędzie firmy
Google o nazwie Google Data Studio [2]. Zdecydowaliśmy się korzystać z tego narzędzia, ponieważ
uważamy, iż jest funkcjonalne, efektywne i dostępne bezpłatne przez co umożliwia użytkownikom
przekształcać ich danych do postaci, która jest zrozumiała, czytelna i łatwa do udostępnienia innym.
Poszczególne składowe wyniku procesu analizy danych projektu BCIME można znaleźć pod
adresem: https://datastudio.google.com/reporting/a3f0b0b8-e387-4fa8-9818-7651cac11ea3.
Rysunek 2 przedstawia zestawienie wizualizacji utworzonych w Google Data Studio. W celach
opisowych kategorie oznaczone jako




Zestawienie efektów uczenia się,
Zestawienie metod oceny efektów uczenia się i
Zestawienie osób odpowiedzialnych za poszczególne składowe programu nauczania.

Zaprezentowane zestawienia oparte są na znacznych rozmiarów bazie danych EDUportfolio, oferują
raporty, które zapewniają szybki wgląd w dane, ich podsumowanie i podstawowe wykresy.
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Rys. 2 Wizualizacja danych programu nauczania BCIME w Google Data Studio.

3.2 Pytania analityczne
W przypadku pytań analitycznych konieczne było zastosowanie metod prawidłowego czyszczenia i
wstępnego przetwarzania tekstu, pracy z listami stopwords (słowami pomijanymi w analizie) oraz
metrykami do obliczania podobieństwa. Proces przetwarzania danych przedstawia rysunek 3.

Rys. 3 Schemat przetwarzania danych.
Schemat przetwarzania danych obejmuje następujące indywidualne bloki funkcyjne:






Dane tekstowe (ang. textual data) - eksport mapowanych metadanych programów nauczania z
platformy EDUportfolio.
Przetwarzanie, czyszczenie (ang. processing, cleaning) - usuwanie znaczników html, znaków
interpunkcyjnych i liczb, zamiana wielkich liter na małe itp.
Korpus, usuwanie stopwords (ang. corpus, deleting stop words) - dane tekstowe zostały
przekonwertowane do formatu korpusu słów (format, w którym dane tekstowe są łatwe do
przechowywania i łatwo można na nich dokonywać obliczeń).
Macierz terminów dokumentu (ang. document term matrix ,DTM) - macierz dużych zbiorów
danych, która opisuje częstotliwość występowania słów w dokumentach. Jeden wiersz tej
macierzy odpowiada jednemu dokumentowi (uczelnie na poziomie instytucjonalnym lub kursy
w przypadku analiz na poziomie kursów).
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Obliczenia (ang. computation) - macierz terminów dokumentu jest liczbową reprezentacją
całego programu nauczania, więc można wykonać obliczenia stopnia podobieństwa między
poszczególnymi wierszami.

Z wcześniejszych doświadczeń, które zostały zweryfikowane przez ekspertów-praktyków [3, 4],
wiemy, iż najlepsze i najbardziej wiarygodne wyniki analizy można osiągnąć dzięki wykorzystaniu
podobieństw cosinus dokumentów opisujących poszczególne elementy programów nauczania. Dlatego
też za metrykę zgodności między programami studiów, a także do wykrywania pokrywających się części,
zastosowano metodę podobieństw cosinus. Do analiz wykorzystano wszystkie dane tekstowe
wyeksportowane z platformy EDUportfolio, w tym: opis kursów, znaczenie kursów oraz powiązane z
nimi efekty uczenia się.
Analiza stopnia pokrywania się programów studiów została przeprowadzone na dwóch poziomach:
(i) uczelni, (ii) kursów. W przypadku uczelni macierz DTM składała się z 5 wierszy (każda uczelnia była
reprezentowana przez jeden duży dokument, wszystkie dane tekstowe zostały połączone). W przypadku
analizy na poziomie kursów, macierz DTM składała się z 9 wierszy (każdy kurs był reprezentowany przez
jeden dokument). Dla obu poziomów obliczono statystyki opisowe dotyczące danych wstępnie
przetworzonych. Wszystkie tabele i statystyki opisowe są wymienione w zestawieniu Google Data
Studio, do którego odwołujemy się powyżej. Rysunek 4 przedstawia ekran kategorii "analiza programu
nauczania" (ang. analysis of curriculum).

Rys. 4 Analiza programu nauczania przedstawiona graficznie w Google Data Studio.

4. Wyniki
Przeprowadzona przez nas analiza została wykonana z wykorzystaniem danych pilotażowego
programu nauczania. Pozwala to na zastosowanie nowej koncepcji przetwarzania analitycznego i
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interaktywnej wizualizacji bazując na danych gromadzonych centralnie za pośrednictwem platformy
EDUportfolio. Źródłami danych były opisy programów nauczania ze wszystkich pięciu instytucji
partnerskich w obszarze nauczania anatomii. Wszystkie opisy zostały stworzone jednolicie w języku
angielskim. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie metod przetwarzania maszynowego języka
naturalnego. Takie algorytmy można przenieść również na inne języki, ale zawsze konieczne jest
uwzględnienie specyfiki danego języka.
Poszczególne części raportu zostały zaprojektowane i zaimplementowane w taki sposób, aby
odpowiadały na zadane wcześniej pytania i jednocześnie pozwalały na doprecyzowanie wybranego
widoku za pomocą zestawu filtrów operujących na dostępnych danych.

4.1 Zestawienie efektów uczenia się
Metadane programu nauczania wprowadzone do systemu przez wszystkich partnerów w języku
angielskim, obejmowały anatomię jako jedną wspólną dyscyplinę. Już na ogólnym poziomie łatwo jest
poznać, że ta dyscyplina medyczna jest różnie nauczana w instytucjach partnerskich.
UPJS uczy anatomii na trzech kolejnych kursach. MU oferuje swoim studentom anatomię w ramach
dwóch kursów. UJ i UMF prowadzą nauczanie anatomii w ramach jednego kursu. W programie
nauczania UAU brak jest odrębnego kursu przedmiotowego dla anatomii, gdyż nauczanie odbywa się w
sposób zintegrowany, co oznacza, że treści anatomiczne są zawarte w wielu różnych kursach w ciągu
pierwszych dwóch lat szkoły medycznej.
Bazując na istniejących danych programów nauczania w instytucjach partnerskich, poszczególni
partnerzy wyodrębnili 205 zajęć (jednostek nauczania) i 970 efektów uczenia się. 99% efektów uczenia
się zostało powiązanych z poziomem poszczególnych zajęć i tylko 1% efektów uczenia się związany jego z
poziomem kursów.
Na rysunku 5 przedstawiono zestawienie treści programu nauczania zapisane w EDUportfolio i
zwizualizowane za pomocą Google Data Studio.

Rys. 5 Przegląd kursów, poszczególnych zajęć i efektów uczenia się.

Wizualizacje stworzone na potrzeby projektu BCIME pozwalają przeglądać każdą część programu
nauczania i filtrować je według instytucji i typu efektu uczenia się, jak pokazano na rysunku 6.
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Rys. 6 Treść programu nauczania zaimportowana z EDUportfolio i przedstawiona graficznie w Google
Data Studio.
Korzystając z funkcji przeglądania, nauczyciele mogą łatwo znaleźć/zidentyfikować odpowiedź na
pierwsze z zadanych pytań opisowych „Czego studenci powinni się nauczyć na koniec zajęć, za które
jestem odpowiedzialny?”. Na przykład nauczyciel przedmiotu "Anatomia I" na MU jest odpowiedzialny
za zajęcia "Układ oddechowy". Wystarczy przejrzeć/przefiltrować mapę programu nauczania dla uczelni
MU, wykorzystując jako filtr kurs "Anatomia I" i zajęcia "Układ oddechowy". Wszystkie zgrupowane
efekty uczenia się zostaną wyróżnione, jak pokazano na Rysunku 7. Można to wykorzystać nie tylko do
sprawdzenia poprawności przechowywanych informacji, ale także do dalszego udoskonalania treści
programu nauczania i w razie potrzeby do jego aktualizacji.

Rys. 7 Przykład efektów uczenia się, które studenci na UM muszą opanować w ramach określonych
zajęć.
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Podobnie nauczyciele i studenci mogą łatwo znaleźć odpowiedzi na inne pytania opisowe: „Czego
oczekuje się ode mnie na konkretnym kursie?” wybierając kurs, na który student jest zapisany; „Czego
nauczyli się studenci przed rozpoczęciem moich zajęć?” wybierając jednostki nauczania w kursie lub
kursach poprzedzających przedmiot danego nauczyciela lub korzystając z platformy EDUportfolio do
przeglądania programu nauczania według lat i/lub semestrów studiów; „Kto jest odpowiedzialny za tę
część kursu?” zaznaczając sekcję „Zestawienie osób odpowiedzialnych” lub mapę programu studiów
EDUportfolio oraz „Jakie efekty uczenia się są nauczane na roku X?” sprawdzając przebieg danego roku
studiów lub przeglądając mapę programów nauczania w EDUportfolio według poszczególnych lat
studiów.

4.2 Zestawienie metod oceny efektów uczenia się
Do oceny efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, konsorcjum projektu BCIME
zidentyfikowało i użyło rozmaite metody. Metody oceny dotyczą następujących głównych domen:
rozumienie, wiedza, analiza, zastosowanie, synteza i ocenianie.
Opis programu nauczania ukazuje dwie domeny: zrozumienie i wiedza które obejmuje ponad 80%
wszystkich efektów uczenia się i dominują nad pozostałymi wcześniej wymienionymi domenami.
Najrzadziej reprezentowaną w ocenie domeną wiedzy jest ocenianie z 0,32% efektów uczenia się.
Wszystkie trzy zidentyfikowane w tej domenie efekty uczenia się pochodzą z MU.
Zestawienie poszczególnych metod oceny przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1.Zestawienie metod oceny efektów uczenia się.

Domena

Instytucja
UPJS

JU

MU

UMF

UAU

Rozumienie

22

61

34

113

193

Wiedza

140

92

50

73

25

Analiza

62

13

21

16

2

Zastosowanie

2

7

15

12

1

Synteza

1

1

8

2

0

Ocenianie

0

0

3

0

0

Aby lepiej zrozumieć udział poszczególnych domen oceny w programach nauczania, opracowano
wizualne zestawienie metod oceny efektów uczenia się w poszczególnych domenach oraz ich
wykorzystania na poszczególnych uczelniach. Wynik przedstawiono na rysunku 8.
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Rys. 8 Przegląd metod oceny efektów uczenia się.
Poszczególne czasowniki akcji (ang. action verbs), domeny, kategorie i instytucje partnerskie można
łatwo przeglądać i filtrować, aby odkryć ukryte informacje. Można w ten sposób odpowiedzieć na
analityczne pytanie „Czy efekty uczenia się są weryfikowane za pomocą odpowiednich metod oceny?” a
częściowo na pytanie „Jak zrównoważony jest program nauczania pod względem typu nauczanych
kompetencji?”.
Na przykład rysunek 9 pokazuje, w jaki sposób czasownik akcji „jest w stanie” w domenie "wiedza",
kategoria "umiejętności intelektualne", jest reprezentowany w ocenie celów uczenia się programu
nauczania na pięciu uczelniach projektu BCIME. W tym przypadku znajduje zastosowanie tylko w UPJS
(5) i UMF (4). Jednak w domenie "rozumienie" jest używany, za wyjątkiem MU, przez wszystkie
instytucje partnerskie: UMF (10), JU (9), UAU (9) i UPJS (4). Ogólne zestawienie dla całego opisanego
programu nauczania przedstawiono na rysunku 10. Łatwo zauważyć, że czasownik akcji „opisuje”
dominuje w UPJS, „identyfikuje” w UMF, a „wyjaśnia” w UAU. Aby właściwie ocenić zrównoważenie
programu nauczania pod względem rodzaju nauczanych kompetencji, powinno się opisać cały program
nauczania, a nie tylko anatomię, na której skupiliśmy się w badaniu pilotażowym.

Rys. 9 Możliwości filtrowania treści programu nauczania według użytych czasowników akcji, domen,
kategorii i instytucji.
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Rys. 10 Reprezentacja czasowników akcji w efektach uczenia się poszczególnych instytucji.

4.3 Zestawienie osób odpowiedzialnych za poszczególne składowe programu
nauczania
Aby zidentyfikować osoby odpowiedzialne za opracowanie programu nauczania lub koordynatorów
poszczególnych kursów, zajęć, efektów uczenia się, EDUportfolio wykorzystuje stosowny atrybut opisu
kursu (więcej szczegółów w IO3). W wizualnej analizie danych możemy wyeksportować te informacje do
jednego podsumowania, jak pokazano na rysunku 11. Trzeba pamiętać, że jest to projekt pilotażowy z
danymi pilotażowymi, więc instytucje wpisały tam albo nazwiska faktycznych aktualnych koordynatorów
kursu, albo nazwiska użytkowników, którzy wprowadzili dane programu nauczania do EDUportfolio.

Rys. 11 Zestawienie osób odpowiedzialnych za poszczególne składowe programu nauczania
(projektanci programów nauczania, prowadzący kursy itp.).
Podobnie jak w poprzednich metodach wizualizacji, również te dane mogą być pokazywane według
instytucji i kursu z informacją o liczbie poszczególnych efektów uczenia się. To pozwala na odpowiedź na
pytanie „Kto jest odpowiedzialny za tę część kursu?”. Przegląd tych informacji pokazano na rysunku 12.
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Rys. 12 Zestawienie osób odpowiedzialnych za składowe programu studiów według instytucji i kursu.

4.4 Analiza programu nauczania
Najważniejsza część procesu eksploracji danych dotyczy analizy tekstowej programu nauczania.
Analizy tekstowe przeprowadzono na dwóch poziomach:



instytucji
kursu

Wykorzystano wszystkie dostępne dane tekstowe:




opisy kursów
opis znaczenia kursów
efekty uczenia się

Cele (pytania) tej analizy obejmowały:



Jak rozpoznać pokrywanie się treści programów nauczania?
Czy treści w naszym programie nauczania pokrywają się w oraz pomiędzy dziedzinami?

Aby znaleźć podobieństwa między programami nauczania zapisanym jako dane tekstowe,
zastosowano funkcję podobieństwa cosinus i metodę grupowania Warda. Najbardziej zbliżone kursy
(instytucje) są przedstawione na rysunkach (dendrogramach) poniżej.
Analiza na poziomie instytucji
Tutaj efekty uczenia się i opisy zostały pogrupowane w jeden duży dokument tekstowy według
instytucji. Opisana liczba słów w programie nauczania w uczestniczących instytucjach obejmowała 4 091
słów na UJ, 3 762 słów na UMF, 2 763 słów na MU, 2 259 słów na UPJS i 1 324 słów na UAU.
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Rys. 13 Dendrogram analizy tekstu na poziomie instytucji.

Analiza na poziomie kursu
Efekty uczenia się i opisy zostały pogrupowane w jeden duży dokument tekstowy według kursów.
Kursy indywidualne składały się z 4 091 słów dla kursu "Anatomia z embriologią" (UJ), 3 446 słów dla
"Anatomia" (UMF), 1 431 słów dla "Anatomia I – wykład" (MU), 1 332 słów dla "Anatomia II – wykład"
(MU), 1 324 słowa dla "Anatomia" (UAU), 792 słów dla "Anatomia 3" (UPJS), 770 słów dla "Anatomia 1"
(UPJS), 697 słów dla "Anatomia 2" (UPJS) i 315 słów dla przedmiotu "Neurochirurgia" który powiązany
jest z anatomią w UMF.

Rys. 14 Dendrogram do analizy tekstu na poziomie kursu.
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Wykrywanie podobieństwa
Obliczanie podobieństwa opiera się na modelu przestrzeni wektorowej (ang. Vector Spaced Model,
VSM), w którym każdy dokument jest reprezentowany przez wektory złożone ze słów w dokumentach.
Dlatego można zastosować klasyczną metodę obliczania podobieństwa. W tym przypadku używana jest
metryka cosinus (wyższy procent oznacza wyższy stopień podobieństwa).
Podobieństwo według instytucji podsumowano w tabeli 2.
Tabela 2. Podobieństwo programów nauczania według instytucji.
UPJS

JU

MU

UMF

UPJS

-

JU

52.98%

-

MU

47.96%

65.45%

-

UMF

42.11%

45.73%

36.42%

-

UAU

42.17%

28.6%

19.72%

26.8%

UAU

-

Najwyższy stopień podobieństwa (65,45%) stwierdzono między UM a UJ. Ponad 50% podobieństwa
odkryto również między UPJS a UJ. Odwrotnie, najniższy stopień podobieństwa wykazano między MU i
UAU (19,72%). Niewielkie podobieństwo stwierdzono jednak także między UAU i UJ (28,6%) oraz UAU i
UMF (26,8%).
Program nauczania UAU wykazywał największe podobieństwo do UPJS (42,17%), co można wyjaśnić
stopniem granulacji opisu programu nauczania. Ponadto instytucje należące do podobnych systemów
edukacyjnych wynikających z faktów historycznych, UPJS, MU i UJ, również wykazały podobieństwa
między programami nauczania.

Najwyższy stopień podobieństwa w zakresie poszczególnych kursów stwierdzono między kursami
"Anatomia I" i "Anatomia II" na UM (90,83%). Wskazuje to na wysoki poziom pokrywania się tematów
nauczanych na MU w dwóch kolejnych kursach. Wysoki poziom podobieństwa stwierdza się również
pomiędzy przedmiotem "Anatomii z embriologią" z UJ i "Anatomia I", "Anatomia II" na MU, które
odpowiednio wynoszą 62,07% i 65,88%.
Najmniejsze stopnie podobieństwa zidentyfikowano między kursem "Anatomia" w UAU oraz
"Anatomia I" i "Anatomia II" na MU (19,13% i 19,40%), co jest zgodne z wyżej wymienionymi wynikami
analizy instytucjonalnej.
Podobieństwa wykryte na poziomie kursu prezentowały różne wartości w zakresie od 19,13% do
90,83% i zostały podsumowane w Tabeli 3.
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Tabela 3. Podobieństwo programów nauczania anatomii na poziomie kursów prowadzonych w
instytucjach partnerskich.

Anatomy
(UMF)

Anatomy
1 (UPJS)

Anatomy
2 (UPJS)

Anatomy
3 (UPJS)

Anatomy I
– lecture
(MU)

Anatomy II
– lecture
(MU)

Anatomy
with
embryology
(JU)

Anatomy
(UMF)

-

Anatomy 1
(UPJS)

37.94%

-

Anatomy 2
(UPJS)

43.12%

38.53%

-

Anatomy 3
(UPJS)

42.82%

39.31%

61.15%

-

Anatomy I –
lecture (MU)

38.19%

28.87%

49.27%

41.59%

-

Anatomy II –
lecture (MU)

35.17%

25.10%

47.45%

41.43%

90.83%

-

Anatomy
with
embryology
(JU)

47.95%

36.58%

44.96%

47.80%

62.07%

65.88%

-

Anatomy
(UAU)

59.73%

23.57%

41.49%

40.43%

19.13%

19.40%

28.60%

Anatomy
(UAU)

-

5. Wnioski
W tym raporcie wykorzystaliśmy strukturę metadanych opisaną w poprzednich raportach, która
pozwoliła na pilotażowe stworzenie map programów studiów kursów związanych z anatomią
prowadzonych na kierunkach lekarskich w pięciu różnych krajach. Stosując podejście polegające na
mapowaniu programu nauczania, byliśmy w stanie przedstawić graficznie relacje między różnymi
elementami programu nauczania. EDUportfolio oraz narzędzia Google Data Studio pozwoliły nam
wyeksponować nie tylko treść, pedagogikę i metody oceny, ale także cechy transparentności i
komunikatywności. Cechy te są również niezbędne do wyjaśnienia i zrozumienia pytań dotyczących
zarządzania programem nauczania, takich jak: „Co jest nauczane?”, „Kiedy jest nauczane?” i „Jak się tego
uczy?”.
Na podstawie analizy danych programu nauczania przy użyciu technik eksploracji danych byliśmy w
stanie zidentyfikować odpowiedzi na pytania eksploracyjne i badawcze, które omawialiśmy wcześniej w
IO7. Z pełnej listy omawianych pytań skupiliśmy się na 5 pytaniach priorytetowych w domenie opisowej
oraz 5 pytaniach priorytetowych w domenie analitycznej. Dzięki funkcjom wizualizacji łączącym formy
tekstowe, graficzne i tabelaryczne, interesariusze są w stanie znaleźć konkretne odpowiedzi na niemal
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każde opisowe pytanie w EDUportfolio i w przeglądach Google Data Studio. Odpowiedzi na pytania
analityczne wymagały dogłębnej analizy danych, a konkretne odpowiedzi zidentyfikowaliśmy w
odniesieniu do zmapowanego programu nauczania. Ponadto należy stwierdzić, że zmapowanie pełnego
program nauczania wszystkich instytucji (w ramach tego projektu mapowaliśmy jedynie anatomię)
zapewni dokładniejsze wyniki i odpowiedzi. Jednak teraz mamy narzędzie i metodologię, aby to
zrealizować.
Odpowiedź na ostatnie pytanie analityczne "Jakie są podstawowe elementy dobrze zbudowanych
programów nauczania?" może być jednocześnie prosta i skomplikowana, ponieważ podczas naszych
badań i pracy nad wszystkimi raportami zidentyfikowaliśmy wiele czynników wpływających na procesy
związane z budowaniem i optymalizacją programu nauczania. Niemniej zalecamy, aby podczas
mapowania programu nauczania pamiętać o następujących radach. Przede wszystkim należy
wykorzystywać informacje odzwierciedlające autentyczne procesy zachodzące w czasie nauczania na
uczelni, a nie to, co teoretycznie powinno być nauczane, a co nie. W mapach programu nauczania nie
ma potrzeby umieszczania szczegółowych informacji na temat codziennych harmonogramów zajęć, ale
należy określić efekty uczenia się, które można jasno zidentyfikować i są mierzalne. Planując
indywidualne kompetencje uczenia się, należy również rozważyć użycie czasowników akcji z taksonomii
Blooma, które ułatwią późniejszą analizę danych. Ważne szczegóły znajdują się w stwierdzeniach o tym,
w jaki sposób efekty uczenia się są osiągane i oceniane.
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