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Koniezno±¢ uzenia si� przez aªe »yie oraz potrzeba organizowania studiówwspomagaj¡yh ksztaªenie osób dorosªyh pragn¡yh zdoby¢ now¡ wiedz�,uaktualni¢ lub zmieni¢ swoj¡ spejalizaj� zawodow¡ jest powszehnie uzna-wana jako priorytetowa dla dalszego rozwoju ywilizaji. W szzególno±i, zna-zenie ksztaªenia przez aªe »yie podkre±la wielu polityków. Mi�dzy innymi,w raporie OECD z roku 1996 zytamy [2℄: Suess in realizing lifelong learn-ing - from early hildhood eduation to ative learning retirement - will be animportant fator in promoting employment, eonomi development, demorayand soial ohesion in the years ahead. Potrzeb� staªego uzenia si� podkre±late» Jaque Delor, przewodniz¡y Komisji Europejskiej w latah 1985-94. Pa-rafrazuj¡ jego sªynne powiedzenie [11℄: uzymy si�, aby wiedzie¢, uzymy si�,aby umie¢ zrobi¢, uzymy si�, aby zu¢ si� peªnowarto±iowym zªonkiem spo-ªeze«stwa, uzymy si�, aby rozumie¢ samego siebie, innyh i mó prowadzi¢z innymi dialog.Jak zauwa»ono na konferenji europejskiej organizaji EUCEN [3℄ zajmu-j¡ej si� ksztaªeniem ustawiznym na poziomie wy»szym, potrzebna jest isto-tna zmiana perspektywy: z ksztaªenia ustawiznego na uzenie si� przez a-ªe »yie. Oto fragment rekomendaji organizaji EUCEN: How an Europeanuniversities move from a ontinuing eduation perspetive into a Lifelong Lea-rning one? How an our universities evolve and beome Lifelong Learning uni-versities whilst at the same time retaining their strengths in researh, teahingand servie to soiety? Problem staje si� szzególnie wa»ny w sytuaji szybkopost�puj¡ego starzenia si� spoªeze«stwa europejskiego. Ju» obenie ±red-nia wieku Europejzyka wynosi ponad 40 lat i i¡gle ro±nie. W dalszej z�±imonogra�i przedstawimy propozyj� rozwi¡zania postawionego przez organi-zaj� EUCEN problemu.Na polskih konferenjah z yklu �Uniwersytet Wirtualny� rozwa»ano pro-blem prowadzenia ksztaªenia ustawiznego na uzelni w kontek±ie nowyhmo»liwo±i zwi¡zanyh z organizowaniem studiów przez Internet. Mi�dzy in-nymi, ju» w 2006 r., Bogdan Galwas w swoim referaie przedstawiª propozyj�



2 Spis tre±izastosowania nauzania na odlegªo±¢ w tworzeniu krajowego systemu ksztaª-enia przez aªe »yie [1℄.Podstaw¡ powszehnego uzenia si� przez aªe »yie jest otwarty dost�p domateriaªów edukayjnyh. Temat otwartyh repozytoriów dla szkolnitwa wy»-szego dokªadnie opisuje publikaja �Opening Up Eduation The Colletive Ad-vanement of Eduation through Open Tehnology, Open Content, and OpenKnowledge� [4℄.W zakresie otwartyh repozytoriów naukowyh warto polei¢ pra� �Prze-wodnik po otwartej naue� [5℄. W zakresie repozytoriów europejskih dla szkol-nitwa podstawowego, ±redniego i w pewnym stopniu tak»e dla wy»szego ennes¡ opraowania programu europejskiego EdReNe [6℄ zako«zonego w maju2010 roku.W przedstawianej monogra�i korzystaj¡ ze zdobytyh do±wiadze« dyda-ktyznyh w dziedzinie informatyki oraz organizowania studiów in»ynierskih,magisterskih i podyplomowyh przez Internet [7℄, [8℄, rozwa»amy, jak uzel-nia mo»e wspomó realizaj� potrzeb uzenia si� przez aªe »yie, korzystaj¡zarówno z mo»liwo±i form stajonarnyh, jak równie» ksztaªenia na odlegªo±¢[9℄. Elementami rozwi¡zania tego problemu nazwanego studiami i¡gªymi s¡:infrastruktura studiów przez Internet obejmuj¡a system zarz¡dzania nauza-niem, repozytorium materiaªów dydaktyznyh [10℄, elektronizne portfoliastudentów oraz standardy tehnologii edukayjnej.Pierwsze dwa rozdziaªy maj¡ harakter wst�pny, wprowadzaj¡y w t� dzie-dzin�.W rozdziale pierwszym rozwa»amy potrzeby edukayjne wspóªzesnegospoªeze«stwa, badamy powody, dla któryh uzenie si� przez aªe »yie jestwa»nym problemem osobistym i spoªeznym oraz omawiamymo»liwo±i zorga-nizowania proesów ksztaªenia przez aªe »yie w uzelni. Wa»n¡ rol� powin-ny tu odgrywa¢ równie» ogólnonarodowe i mi�dzynarodowe instytuje oraz ini-jatywy wspieraj¡e rozwój uzenia si� i nauzania na poziomie wy»szym przezaªe »yie (punkt 1.6). Obok uzenia si� jednostki wa»nym problemem jesttak»e �uzenie si�� organizaji nazywane wtedy zarz¡dzaniem wiedz¡ opisanew punktie 1.7.W rozdziale drugim przedstawiamy problem ksztaªenia przy u»yiu na-rz�dzi, metod i tehnik informayjnyh, w tym Internetu, a tak»e omawiamyzasady dobrej praktyki edukayjnej w siei. Szkiujemy histori� ksztaªenia naodlegªo±¢ i powi¡zanyh z tym wydarze«. Przedstawiamy zasady prowadzeniastudiów internetowyh w PJWSTK i system Edu wspomagaj¡y ksztaªeniei uzenie si� na odlegªo±¢.Rozdziaª trzei zazyna si� od ustalenia znazenia podstawowyh poj�¢ is-totnyh dla prezentowanego w pray rozwi¡zania, nast�pnie za± przedstawia-my problem budowy uzelnianego repozytorium materiaªów dydaktyznyh.Repozytorium powinno by¢ gªówn¡ z�±i¡ platformy edukaji przez aªe »yieorganizowanej na uzelni. W punkie 3.3 omawiamy dwie próby budowy uzel-nianyh repozytoriów materiaªów dydaktyznyh. Punkt 3.4 prezentuje pro-



Spis tre±i 3jekt repozytorium materiaªów dydaktyznyh w uzelni wy»szej na przykªa-dzie PJWSTK z u»yiem lienji udost�pniania Creative Commons.W rozdziale zwartym prezentujemy zagadnienie Otwartyh Zasobów Edu-kayjnyh - OZE (ang. Open Eduational Resoures - OER) dotyz¡e skaliglobalnej, nie tylko pojedynzej uzelni. W punkie 4.1 zawarte s¡ rozwi¡za-nia budowy globalnyh repozytoriów zwi¡zanyh z ruhem Open CourseWare- OCW oraz rozwi¡zania spoªezno±iowe jak Connexions i Merlot. W punk-ie 4.3 przedstawiamy powi¡zany problem budowy repozytoriów materiaªównaukowo-badawzyh. Dopiero ª¡znie oba rodzaje repozytoriów: materiaªówdydaktyznyh i materiaªów naukowo-badawzyh tworz¡ peªne ±rodowiskopray nauzyieli akademikih i studentów.W rozdziale pi¡tym przedstawiamy zasady budowy spoªezno±i uz¡yhsi� praktyków (ommunities of pratie). Mog¡ one w istotny sposób wspo-mó ksztaªenie przez aªe »yie swoih zªonków.W punkie 5.1 prezentujemyprzykªady uzelni funkjonuj¡yh na zasadzie spoªezno±i uz¡yh si� prak-tyków (bez zesnego): P2PU Peer-To-Peer University, University of the Peopleoraz inijatyw�OpenLearn brytyjskiego The Open University. Opisujemy rów-nie» zasady funkjonowania spoªezno±iowej enyklopedii Wikipedii. W pun-kie 5.2 prezentujemy przykªady spoªezno±i nauzyieli akademikih: PRTP- Peer Review of Teahing Projet w ameryka«skim uniwersyteie Nebrasa-Linoln, CASTL ameryka«skiej instytuji Carnegie Aademy for Sholarshipof Teahing and Learning oraz mi�dzynarodow¡ spoªezno±¢ SOTL, Sholar-ship Of Teahing and Learning. Punkt 5.3 zawiera opis innyh znanyh spo-ªezno±i uz¡yh si� praktyków takih jak Sakai - skupionej na rozwoju op-rogramowania wspomagaj¡ego uzenie si� przez Internet oraz spoªezno±inaukowo-badawze: ameryka«sk¡ Open NetWare, portal Nature Preedings,a tak»e przykªady �obywatelskih� spoªezno±i naukowo-badawzyh takihjak �Pi of the Sky�. Na zako«zenie rozdziaªu pi¡tego znajduje si� wzmiankao spoªezno±iah programistów zwi¡zanyh z ruhami odpowiednio wolnegoi otwartego oprogramowania.W rozdziale szóstym rozwa»amy rol� elektroniznyh portfolii (nazywa-nyh e-portfoliami) osób uz¡yh si� przez aªe »yie. Zasadnize znazeniee-portfolii polega na integraji ró»nyh form uzenia si� i ksztaªenia. W punk-ie 6.1 przedstawiamy konkretne metody zwi¡zane z u»yiem e-portfolii, a wi�re�eksje, samooeny, maierz uzenia si� oraz metody integraji uzenia si�.W punkie 6.2 pokazujemy zastosowanie konkretnyh narz�dzi do implemen-taji e-portfolii na uzelni: Google Apps for Eduation i OSP Open SourePortfolio (niezale»ny moduª systemu Sakai). Wspominamy te» o portalu e-Fo-lio Minnesota, w którym ka»dy mieszkanie ameryka«skiego stanu Minnesotamo»e zaªo»y¢ i rozwija¢ przez aªe swoje »yie wªasne e-portfolio. W punk-ie 6.3 wprowadzamy poj�ie osobistego ±rodowiska uzenia si�, w skróie PLEoraz omawiamy projekt jego budowy w PJWSTK.Rozdziaª siódmy dotyzy problemu stosowalno±i standardów tehnologiiedukayjnyh takih jak:ADL SCORM oraz IEEE LOM w praktye.W punk-



4 Spis tre±iie 7.1 omawiamy standard ADL SCORM. W punkie 7.2 podajemy informa-je na temat standardów organizaji IEEE LTSC i w szzególno±i standardumetadanyh IEEE LOM. Punkt 7.3 to opis innyh standardów i spey�kajizwi¡zanyh z dziedzin¡ e-edukaji, w tym z komunikaj¡ pomi�dzy repozyto-riami: IMS Global Learning Consortium Digital Repositories, OKI RepositoryOSID i OAI-PMH. Punkt 7.4 zawiera dyskusj� dotyz¡¡ zastosowania stan-dardów przy budowie uzelnianego repozytorium.W rozdziale ósmym zamieszzona jest analiza potrzeb i mo»liwo±i zorga-nizowania studiów i¡gªyh w uzelni na przykªadzie PJWSTK. Rozpatrujemyehy, o które trzeba rozszerzy¢ standardowy system zarz¡dzania nauzaniemLMS, aby wspomagaª proesy uzenia si� przez aªe »yie. W systemie LMSpodstawowymi poj�iami s¡: kurs, uzestnik, moduª i obiekt tre±i. Rozsze-rzenie systemu LMS wymaga jedynie uogólnienia poj�ia kursu na ±rodowiskoaktywno±i. Wtedy osobiste ±rodowisko uzenia si� mo»na okre±li¢ jako rodzaj±rodowiska aktywno±i z odpowiednio dobranymi moduªami, w tym koniezniez Wyszukiwark¡ i Nawigatorem.Zasadnize elementy studiów i¡gªyh i systemu je wspomagaj¡ego znaj-duj¡ si�:1. w punkie 2.3 opisuj¡ym budow� i zastosowanie systemu zarz¡dzaj¡egoksztaªeniem na odlegªo±¢ (typu LMS),2. w punkie 3.4 dotyz¡ym konstrukji w uzelni repozytorium materiaªówdydaktyznyh,3. w punkie 5.1 prezentuj¡ym budow� spoªezno±i uz¡yh si� prakty-ków,4. w punkie 6.2 prezentuj¡ym konstrukj� e-portfolii uzestników ksztaª-enia,5. w punkie 6.3 dotyz¡ym budowy osobistego ±rodowiska uzenia si� oraz6. w rozdziale 8 po±wi�onym studiom i¡gªym i problemowi budowy syste-mu wspomagaj¡ego te studia.W pray jako odpowiednik angielskiego terminu �e-learning� jest u»ywany ter-min �e-edukaja�. Przyj�te zostaªy tak»e nast�puj¡e dwie konwenje.1. Opróz terminu polskiego podawany jest z�sto termin angielski, aby uªa-twi¢ zrozumienie jego znazenia.2. Ka»dy rozdziaª stanowi do pewnego stopnia osobn¡ aªo±¢ dlatego te», najego ko«u jest podawana bibliogra�a dotyz¡a tego rozdziaªu. Wszystkiezamieszzone w bibliogra�ah adresy sieiowe (linki) dziaªaªy w pa¹dzier-niku 2010 roku.Zasadnizy punkt wyj±ia monogra�iNauka i tehnika rozwijaj¡ si� oraz szybiej. Zmiany ywilizayjne post�-puj¡ oraz gwaªtowniej. Ludzie »yj¡ oraz dªu»ej. Jest potrzeba staªego do-



Spis tre±i 5ksztaªania si� zªonków spoªeze«stwa. Aktualnie i w najbli»szej przyszªo±iw Polse jest i b�dzie mniej maturzystów. Polskie uzelnie mog¡ zaanga»o-wa¢ zwalniane wolne moe dydaktyzne w doksztaªanie spoªeze«stwa napoziomie szkoªy wy»szej, a w szzególno±i w staªe uzupeªnianie wyksztaªe-nia swoih absolwentów i okresowego potwierdzania dyplomem utrzymywaniaprzez nih kwali�kaji zawodowyh na poziomie wy»szym.Sªowa kluzoweUzenie si� przez aªe »yie, repozytorium materiaªów dydaktyznyh, spoªe-zno±¢ uz¡yh si� praktyków, e-portfolio, e-edukaja, platforma e-edukaji,studia ustawizne, studia i¡gªe.Podzi�kowaniaChiaªbym serdeznie podzi�kowa¢ za pomo osobom, które istotnie przyzy-niªy si� do powstania tej monogra�i: Pawªowi Nowakiemu, El»bieie Mrówe-Matejewskiej oraz Leonardowi Bolowi. Dzi�kuj� tak»e reenzentom za enneuwagi, które pomogªy udoskonali¢ monogra��.


