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PRZEWODNIK 
Niniejszy przewodnik " Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER) w kształceniu i szkoleniu dorosłych"  

jest skierowany do osób zajmujących się edukacją formalną i nieformalną oraz 

kształceniem  i szkoleniem  dorosłych. W sposób  szczególny podręcznik  ten  kierujemy  do  

nauczycieli instytucji szkolnictwa średniego, policealnego,  wyższego , organizatorów 

kształcenia  i  szkolenia  zawodowego  oraz  wszystkich  osób  zainteresowanych  wspieraniem 

intensywnego wykorzystania Otwartych Zasobów Edukacyjnych w procesie nauczania. 

Podręcznik  opisuje  dobre  praktyki,  metody  i  praktyczne  przykłady  skutecznego  wdrażania 

Otwartych Zasobów Edukacyjnych w Europie.   

Ten projekt był realizowany przez sześć organizacji partnerskich, które dziliły się 

doświadczeniem na temat kształcenia i szkolenia zawodowego VET: 

 

• Find An Internship (koordynator z Wielkiej Brytanii) 

• Centrum Brahea na Uniwersytecie w Turku (Finlandia) 

• Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (Polska) 

• Youth Europe Service (Włochy)  

• Kainotomia (Grecja) 

• Informamentis Europa (Włochy) 
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ROZDZIAŁ 1: WPROWADZENIE  
 

1.1 Czym są otwarte zasoby edukacyjne?  

 
Zgodnie  z  opisem  zawartym  w  książce  "Open Educational  Mythbusting", autorstwa  Karoliny 

Grodeckiej  i  Kamila  Śliwowskiego,  terminem  Open  Educational  Resources  (OER)  czyli    

Otwarte  Zasoby  Edukacyjne  (OZE)  określamy  zasoby,  który  są  udostępniane  innym  na 

otwartych licencjach, tj. takich, które pozwalają każdemu na korzystanie, adaptację i 

redystrybucję samego zasobu.  

Wikipedia tak defiiniuje OZE - wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których 

istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny 

publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Zasoby edukacyjne to wszelkie materiały przeznaczone do nauczania, uczenia się i badań 

naukowych, wykorzystywane przez edukatorów, studentów i osoby samouczące się (mogą to 

być materiały kursowe, podręczniki, filmy wideo, aplikacje multimedialne, mapy programów 

nauczania, podcasty, media, kursy, zasoby cyfrowe itp.).  

O otwartości zasobów edukacyjnych decyduje to, w jaki sposób możemy z nich skorzystać. 

Otwarty zasób to taki, który możemy pobrać, skopiować, zmienić według swoich potrzeb i 

umieścić ponownie w internecie, tak aby kolejne osoby mogły skorzystać z naszej pracy (która 

powstała z wykorzystaniem pobranego materiału). OZE które posiadają prawnie uznane 

otwarte licencje, wolne od ograniczeń dla osób, które pozwalają na ich ponowne 

wykorzystanie, zmianę, remiksowanie i redystrybucję.  

Słowniczek pojęć: https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/modules/1.%20wprowadzenie/slowniczek/  
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1.2. O czym warto pamiętać? 

Oczywiście nie wszystkie materiały edukacyjne znalezione 

w sieci są otwartymi zasobami edukacyjnymi.                         

W rzeczywistości większość zasobów dostępnych w 

internecie to zasoby zamknięte i są one chronione prawem 

autorskim, więc nie towarzyszy im specjalna licencja, która 

pozwala na ich kopiowanie, adaptację i dzielenie się nimi.  

Materiały te zazwyczaj nie mogą być wykorzystywane bez 

uzyskania specjalnego zezwolenia na ich wykorzystanie. 

Aby  tworzyć  własne  zasoby  i  udostępniać  je  w  internecie,  trzeba  poznać  podstawy  prawa 

autorskiego. Bardzo przydają się też wolne licencje, które ułatwią dokonanie wyboru, w jakim 

stopniu chcemy nasze prace udostepnić. 

Prawo autorskie https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/modules/3.%20otwarte%20zasoby%20edukacyjne/prawo/  

   

 

1.3. Termin OER? 

Wikipedia  podaje,  że  termin  Open  Educational  Resources  (OER)  czyli  Otwarte  Zasoby 

Edukacyjne (OZE) został stworzony na zebraniu UNESCO w 2002 roku, na którym uczestnicy 

wyrazili swoje życzenie stworzenia wspólnie uniwersalnych zasobów edukacyjnych dostępnych 

dla  całej  ludzkości  i  nadzieję,  że  to  otwarte  źródło  w  przyszłości  zmobilizuje  całą  światową 

społeczność nauczycieli. 

Podczas forum, rozwój OZE został zidentyfikowany jako 

potencjalna odpowiedź na ważny aspekt uczenia się przez całe 

życie, jakim jest zapewnienie inkluzywnej, sprawiedliwej i 

partycypacyjnej edukacji wysokiej jakości.  

 

Wikipedia podaje, że idea budowania otwartych zasobów edukacyjnych wyrosła na idei open 

access (OA) czyli otwartego dostępu. Otwarty dostęp możemy opisać jako wolny, powszechny 

i trwały dostęp do cyfrowych dokumentów: treści naukowych oraz edukacyjnych. 
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Zasadą leżącą u podstaw OZE jest zapewnienie możliwości dla wszystkich oraz wzmocnienie 

demokratyzacji  wiedzy  poprzez  ułatwienie  edukacji  i  udostępnienie  materiałów  do  nauki  i 

nauczania na większą skalę, usunięcie barier w uczestnictwie w nauce, zarówno dla nauczycieli, 

jak i uczących się.  

Wykorzystanie  i  dostosowanie  materiałów  do  lokalnego  kontekstu,  pozwoli  na  obniżenie 

kosztów materiałów i samej edukacji, poprzez: 

• zaoszczędzenie  nauczycielom  znacznej  ilości  czasu  i  wysiłku  włożonego  w  rozwój 

zasobów, 

• wspieranie uczenia się uczniów w klasie i poza nią, 

• zachęcanie do ulepszania materiałów,  

• pomoc w rozpowszechnianiu najlepszych praktyk. 

 

Jednak dopiero podczas Światowego Kongresu Otwartych Zasobów Edukacyjnych, który odbył 

się w siedzibie UNESCO w Paryżu w 2012 roku, UNESCO zachęciło wszystkie kraje świata do 

przyjęcia otwartych licencji na materiały edukacyjne tworzone ze środków publicznych, 

promując  i  wykorzystując OZE w  celu  poszerzenia  dostępu  do  edukacji  na  wszystkich 

poziomach,  zarówno  formalnej,  jak  i  pozaformalnej,  w  perspektywie  uczenia  się  przez  całe 

życie,  przyczyniając  się  tym  samym  do  włączenia  społecznego,  równości  płci  i  edukacji 

specjalnej oraz poprawiając zarówno efektywność kosztową, jak i jakość nauczania i wyniki 

nauczania. 

A ostatnio, w listopadzie 2019 r., Konferencja Generalna UNESCO zatwierdziła 

Rekomendację OER, podkreślając ponownie, że właściwe jest, aby praktycy OER wzywali do 

otwartego licencjonowania zasobów edukacyjnych, które są opracowywane ze środków 

publicznych. 
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1.4. Podejście Komisji Europejskiej 

W dniu 25 września 2013 r. Komisja Europejska 

opublikowała komunikat na temat otwierania dostępu 

do edukacji pt. 'Opening up Education' w celu 

zwiększenia innowacyjności i umiejętności cyfrowych w szkołach i na uniwersytetach.          

Komisja Europejska stawia sobie za cel rozwiązanie problemów cyfrowych, które utrudniają 

szkołom i uniwersytetom zapewnienie wysokiej jakości edukacji.  

Komisja uruchomiła nową stronę internetową Open Education Europa, która umożliwiła 

studentom, praktykom i instytucjom edukacyjnym dzielenie się otwartymi zasobami 

edukacyjnymi, z których można korzystać bez ograniczeń.  

Cele Komisji Europejskiej są następujące:   

• stymulowanie wysokiej  jakości,  innowacyjnych  sposobów  uczenia się i  nauczania 

poprzez nowe technologie i treści cyfrowe; 

• pomoc instytucjom edukacyjnym, nauczycielom i uczniom w  zdobywaniu umiejętności 

cyfrowych i metod uczenia się; 

• wspieranie rozwoju i dostępności OER czyi otwartych zasobów edukacyjnych; 

• łączenie zajęć w sali lekcyjnej z korzystaniem z urządzeń i treści cyfrowych; 

• mobilizowanie wszystkich zainteresowanych stron (nauczycieli, uczniów, rodzin, 

partnerów gospodarczych i społecznych) do zmiany roli technologii cyfrowych w 

instytucjach edukacyjnych. 

 

W  przedstawionym  planie  działania,  dwie  z 

czterech głównych części dotyczyły 

Otwartych Środowisk Edukacyjnych i 

otwartych zasobów edukacyjnych.                     

 

W czerwcu 2018 r. strona internetowa Open Education Europa została zamknięta i została 

zastąpiona przez nową stronę internetową, School Education Gateway, która kontynuuje i 

rozwija na wyższym poziomie swoje poprzednie usługi, oferując kursy online. webinaria, 

zestawy narzędzi, biuletyny, ankiety itp.  
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1.5. Jak działa system otwartych zasobów edukacyjnych (OZE)? 

Najbardziej rozpowszechniony system licencjonowania, w którym twórca zasobu edukacyjnego 

pozwala innym na bezpłatne korzystanie z jego dorobku, nosi nazwę "Creative Commons".  

Licencje Creative Commons (CC) są licencjami publicznymi, które mogą wskazywać, co inni 

mogą zrobić z konkretnym zasobem stworzonym przez autora. W rzeczywistości, każdy utwór 

jest  zwykle  chroniony  prawem  autorskim,  licencje  CC  pozwalają  twórcy  zmienić  warunki 

korzystania z praw autorskich z domyślnego "wszystkie prawa zastrzeżone" na "niektóre prawa 

zastrzeżone", dając z góry pozwolenie na dzielenie się i korzystanie z jego pracy na wybranych 

przez siebie warunkach.  

 



  

 

 
 

10 

Licencje Creative Commons (CC), działają dzięki międzynarodowej organizacji non-profit, która 

pracuje nad zwiększeniem kreatywności, dostarczając darmowych, łatwych w użyciu narzędzi 

prawnych (licencji), które pomagają twórcy udzielić zgody na wykorzystanie utworu przez innych 

pod pewnymi warunkami. 

W tym podręczniku opisaliśmy licencje Creative Commons (CC), a szczegóły znajduję się na 

stronie ich twórców. https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/  

Zobacz też infografiki w j. polskim: Licencje Creative Commons. 
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ROZDZIAŁ 2: OTWARTE ZASOBY 
EDUKACYJNE DLA SEKTORA 
KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA 
ZAWODOWEGO W EUROPIE 

 
2.1. Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) w Finlandii 

 
 

 

 

 

Polityka krajowa i kontekst 

Otwarcie edukacji jest jednym z podejść do poprawy edukacji. Obejmuje ono otwarte zasoby 

edukacyjne,  otwartą  kulturę  nauczania  uczestniczącego,  łączenie  szkół  ze  społeczeństwem 

oraz czynienie uczniów aktywnymi twórcami ich własnego uczenia się i ich przyszłości. Zmiany 

w zakresie cyfryzacji nauczania budzą entuzjazm i obawy wśród nauczycieli i uczniów. Pojawia 

się wiele kwestii etycznych związanych z używanymi narzędziami, prywatnością, 

bezpieczeństwem informacji, dobrym samopoczuciem w pracy i równością.  

Fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury oraz Narodowa Agencja ds. Edukacji wspierają otwartą 

edukację. Wspólnie stworzyły one Bibliotekę Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE), która 

jest  koordynowana  przez  CSC  -  Centrum  Informatyczne  Nauki.  W  Bibliotece  Otwartych 

Zasobów Edukacyjnych każdy może wyszukać, znaleźć, skompilować i zapisać własne otwarte 

zasoby edukacyjne ze wszystkich poziomów edukacji. Biblioteka była stopniowo wprowadzana 

od 2019 do 2020 roku. Usługa i jej OZE są dostępne do użytku dla nauczycieli, uczących się i 
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wszystkich  innych  osób  w  kraju  poprzez  odwiedzenie  strony  aoe.fi.  Platforma  ma  na  celu 

promowanie korzystania z takich zasobów a materiały wytworzone przez osoby indywidualne 

lub  w  kontekście  różnych  projektów  mogą  zyskać  widoczność  i  trwałość.  Zapisując  zasoby 

edukacyjne w serwisie użytkownicy mogą mieć pewność, że materiały te pozostaną dostępne 

do użytku długo po zakończeniu projektu, w ramach którego zostały wytworzone. Mogą być one 

następnie  wykorzystywane  przez  użytkowników  zarówno  w  instytucjach  edukacyjnych,  jak  i 

poza nimi. Materiały umieszczane w serwisie muszą być objęte otwartą licencją. Serwis stosuje 

licencje  Creative  Commons.  Licencja  jest  wskazana  w  opisie  materiału  danego  zasobu. 

Wszystkie  zamieszczane  zasoby  muszą  być  również  opatrzone  opisami  materiałów,  które 

pomogą użytkownikom w ich odnalezieniu i ocenie. Opisy zawierają informacje np. o tym, kto 

stworzył dany zasób i w jaki sposób odnosi się on do programów nauczania. 

Z dniem 1.4.2019 r. weszła w życie nowa ustawa o świadczeniu usług cyfrowych, której celem 

jest promowanie dostępności, jakości, bezpieczeństwa danych i przystępności usług cyfrowych 

oraz  poprawa  dostępu  każdego  do  usług  cyfrowych.  Ustawa  wdraża  dyrektywę  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji 

mobilnych sektora publicznego, zwaną "dyrektywą o dostępności". 

W  kształceniu  zawodowym  wspierane  jest  korzystanie  z  OZE.  W  rozwijaniu  umiejętności 

samodzielności, kody QR zostały wykorzystane do wsparcia ERP. Metoda ta została 

zastosowana w taki sposób, że kadra nauczycielska i uczniowie wspólnie tworzą filmy z różnych 

codziennych  sytuacji  i  wyzwań,  które  są  publikowane  na  przykład  na  YouTube.  Uczniowie 

przesyłają filmy za pomocą kodu QR tabletem albo z telefonu.  

Ważna  jest  rola  nauczyciela  jako  facylitatora  procesu  uczenia  się  w  różnych  środowiskach 

uczenia  się.  Nauczyciel  musi  mieć  świadomość  sytuacyjną,  aby  zrozumieć,  jakie  zadania 

edukacyjne  i aplikacje  IT  są  odpowiednie.Tablet  i każde  inne  urządzenie elektroniczne daje 

uczniowi  dostęp  do  nowych  treści i  niesie  ze  sobą nowe  obowiązki  i zasady.  Rolą  centrum 

edukacji  zawodowej  jest  również  przeprowadzenie  ucznia  od  codziennych  zainteresowań  w 

kierunku profesjonalnego wykorzystania programów i sprzętu oraz etyki zawodowej. Nauczyciel 

jest zawsze odpowiedzialny za kierowanie i ochronę dobrego, profesjonalnego wykorzystania 

technologii cyfrowej podczas szkolenia, wraz z uczniami i firmami, w których prowadzone jest 

szkolenie. Nauczyciele otrzymują wsparcie z różnych sieci, online i offline, np. Open Knowledge 

Finland https://www.okf.fi/, Stowarzyszenie Fińskiego Centrum eLearningu 

https://eoppimiskeskus.fi/en/, Learning online http://www.oppiminenonline.com/, itp. 

Jeśli chodzi o otwarte licencje, Creative Commons Finland stało się standardem licencji dla 

administracji publicznej w 2014 roku. Creative Commons Finland jest częścią Creative 
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Commons Global Network, do której Finlandia dołączyła w grudniu 2018 roku. Wcześniej CC 

Finland było organizacją afiliowaną działającą w ramach Aalto University. CC Finland 

rozpoczęło  działalność  już  w  2002  roku.  Od  2019  roku  Creative  Commons  Finland  jest 

stowarzyszone  z  Open  Knowledge  Finland,  o  którym  mowa  powyżej.  Niedawno  Komisja 

Europejska sfinalizowała swoją własną decyzję licencyjną i osiągnęła dokładnie taki sam wynik: 

CC BY 4.0 i CC0. 

 

Studium przypadku 1: 

 

Open Knowledge Finland - OKFI 

Open  Knowledge  Finland  (OKFI)  jest  zarejestrowanym  stowarzyszeniem  not-for-profit  i  jest 

częścią szerszej międzynarodowej sieci Open Knowledge. Stowarzyszenie zostało założone w 

2012 roku i ma ponad 500 członków, którzy szeroko prezentują fińską otwartą scenę, w tym 

osoby prywatne, firmy i inne organizacje. OKFI jest również szeroką siecią ludzi i projektów 

związanych z otwartą wiedzą. Od 2012 roku aOKFI rozwija kilka działań i jest zaangażowane w 

różne projekty, z których większość jest finansowana przez Kuratorium Oświaty: 

✓ MyData - MyData stała się de facto standardem dla działań wokół danych osobowych i 

ich wykorzystania. OKFI zapoczątkowało coroczne konferencje MyData, a jesienią 2018 

roku koordynowało powstanie MyData Global ry, pierwszej w historii globalnej organizacji 

pozarządowej z siedzibą w Finlandii i fińskim prawem 

✓ Kursy  online  dla  otwartych  danych  -  OKFI  wyprodukowało  i  opublikowało  materiały 

szkoleniowe  dla  dwóch  kursów,  jeden  dla  wydawców  otwartych  danych,  a  drugi  dla 

ponownych użytkowników otwartych danych. Prowadzone były również MOOC 

✓ Serwis wolności informacji: tietopyynto.fi - OKFI stworzyło i utrzymuje hosting 

tietopyynto.fi, który każdy może wykorzystać do wysyłania wniosków o dane na 

podstawie ustawy o wolności informacji do każdego urzędnika publicznego w Finlandii. 

✓ Fiński standard dotyczący otwartych licencji - fińskie instytuty sektora publicznego kierują 

się  zestawem  oficjalnych  rekomendacji.  Przedstawiciele  OKFI  brali  udział  w  grupie 

roboczej,  która  w  2014  roku  stworzyła  JHS  189,  The  license  for  using  open  data. 

Rekomendacja ta stawia Creative Commons Attribution 4.0 i Creative Commons Zero 

jako dwie licencje, które należy stosować, gdy fiński sektor publiczny publikuje otwarte 

zbiory danych 
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✓ Kursy  mistrzowskie  w  zakresie  publikacji  otwartych  danych  -  OKFI  stworzyło  dwa 

równoległe kursy mistrzowskie, jeden dla sektora GLAM i jeden dla sektora publicznego. 

Materiały zostały opublikowane w sposób otwarty, a kursy zakończyły się sukcesem. 

✓ Hackathony - OKFI zorganizowało liczne hackathony, takie jak Hack4FI, Demokratiahack 

i Perustulohack 

 
Kryteria OER Tak, jak Nie, 

jak 
Przyczynia się do realizacji planu 
doskonalenia zawodowego 
nauczyciela VET 

x Sieć wspiera nauczycieli w korzystaniu z 
otwartych zasobów przy jednoczesnym 
uwzględnieniu kwestii ochrony danych. 
Poprzez sieć nauczyciele mogą uzyskać 
wsparcie 

 

Wspiera rozwój umiejętności 
myślenia dywergencyjnego  

x Narzędzia takie jak otwarte licencje 
wspierają nauczycieli w byciu kreatywnym 
i dzieleniu się swoimi metodami z innymi. 

 

Wspiera rozwój umiejętności 
myślenia lateralnego 

x Poprzez hackathony i MOOC nauczyciele 
mogą rozwijać swoje umiejętności 
rozwiązywania problemów 

 

Wspiera rozwój umiejętności 
twórczych 

x Sieć wspiera nauczycieli w rozwijaniu 
umiejętności twórczych i dzieleniu się nimi 
z innymi w bezpiecznym środowisku. 

 

Wspiera zdolność studentów do 
zatrudnienia 

x Dzięki wykorzystaniu OER w klasie, 
uczniowie są świadomi dostępnych 
narzędzi internetowych i mogą z nich 
korzystać w przyszłości, mając na uwadze 
bezpieczeństwo informacji. 

 

Wspiera rozwój zestawów 
narzędzi DT dla nauczycieli 

x Sieć ma na celu ochronę użytkowników 
końcowych i zapewnienie, że dane są 
udostępniane z poszanowaniem praw 
autorów. 

 

Czy rozwijanie industrial currency 
nauczycieli i dostosowanie 
edukacji do życia zawodowego 
jest możliwe? 

x Nauczyciele są lepiej przygotowani do 
korzystania i dzielenia się wieloma 
materiałami, w tym materiałami od 
organizacji partnerskich, z 
poszanowaniem danych osobowych  

 

Posiada element innowacyjności 
istotny dla nauczycieli 

x Nauczyciele mogą dzielić się materiałami 
online i są innowacyjni w bezpiecznym 
środowisku 

 

Posiada dowód na 
współprojektowanie przez 
nauczyciela i pracodawcę 

 
 x 
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Studium przypadku 2: 

 

Stowarzyszenie Fińskiego Centrum eLearningu 

Stowarzyszenie Fińskiego Centrum eLearningu jest narodowym stowarzyszeniem otwartym dla 

wszystkich.  Stowarzyszenie  jest  niezależnym  non-profit  promotorem  nauczania  opartego  na 

sieci;  forum  współpracy  dla  twórców  cyfrowych  działań  edukacyjnych  i  sposobów  pracy. 

Stowarzyszenie promuje otwartą kulturę robienia i pracy razem. Członkami są osoby prywatne, 

społeczności i organizacje. Stowarzyszenie działa poprzez składki członkowskie i fundusze z 

różnych projektów prowadzonych w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i nauczania 

opartego na sieci, a także z produkcji wydarzeń i sprzedaży różnych usług. Stowarzyszenie 

ściśle współpracuje z decydentami w sektorze publicznym i prywatnym.  

Fińskie  Centrum  eLearningu  jest  znane  szczególnie  w  sieciach  rozwoju,  w  których  nauka, 

szkolenia i alternatywne formy pracy są wypróbowywane i prowadzone przy użyciu otwartych 

wielokanałowych usług cyfrowych. Stowarzyszenie bierze również udział w projektach 

finansowanych przez UE, takich jak Openness  speeding up Learning Networks. Członkowie 

korzystają  z  najnowszych  informacji  na  temat  uczenia  się  przez  Internet,  publikowanych  w 

magazynie  SeOppi  dwa  razy  w  roku  w  języku  fińskim  i  raz  w  roku  w  języku  angielskim. 

Stowarzyszenie  oferuje  różnorodny  wybór  projektów,  usług  informacyjnych  i  wydarzeń  dla 

wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem i badaniem cyfrowych produktów edukacyjnych 

i ich sieci rozwoju. Materiały są publikowane w Internecie.  
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Kryteria OER Tak, jak Nie, 
jak 

Przyczynia się do realizacji 
planu doskonalenia 
zawodowego nauczyciela 
VET 

x Sieć jest forum współpracy dla twórców 
cyfrowych działań edukacyjnych i sposobów 
pracy. Nauczyciele mogą dzielić się swoimi 
działaniami i uczyć się od innych. 

 

Wspiera rozwój umiejętności 
myślenia dywergencyjnego  

x Stowarzyszenie promuje otwartą kulturę 
działania i wspólnej pracy. Członkowie mogą 
dzielić się pomysłami i być kreatywni. 

 

Wspiera rozwój umiejętności 
myślenia lateralnego 

x Stowarzyszenie promuje otwartą kulturę 
wspólnego działania i pracy. Członkowie mogą 
wspólnie rozwiązywać problemy lub 
zagadnienia 

 

Wspiera rozwój umiejętności 
twórczych 

x Dzięki współpracy, członkowie z różnych 
środowisk i dyscyplin mogą wspólnie 
opracowywać kreatywne metodologie. 

 

Wspiera zdolność studentów 
do zatrudnienia 

x Nauczyciele mają dostęp do szerszego 
zakresu materiałów dydaktycznych opartych 
na sieci, na których mogą opierać swoje 
nauczanie, oferując swoim uczniom szerszą 
perspektywę. 

 

Wspiera rozwój zestawów 
narzędzi DT dla nauczycieli 

x Nauczyciele koncentrują się na swoich 
uczniach i poprzez to forum mogą dzielić się 
praktyką i problemami, aby poprawić swoje 
środowisko nauczania. 

 

Czy rozwijanie industrial 
currency nauczycieli i 
dostosowanie edukacji do 
życia zawodowego jest 
możliwe? 

x Członkami Stowarzyszenia są osoby 
prywatne, wspólnoty i organizacje. 

 

Posiada element 
innowacyjności istotny dla 
nauczycieli 

x Nauka, szkolenia i nowe formy pracy są 
wypróbowywane i realizowane za pomocą 
otwartych wielokanałowych usług cyfrowych 
dzięki Stowarzyszeniu 

 

Posiada dowód na 
współprojektowanie przez 
nauczyciela i pracodawcę 

x Członkowie są zaproszeni do udziału w 
wydarzeniach otwartych dla wszystkich 
zainteresowanych wykorzystaniem i badaniem 
cyfrowych produktów edukacyjnych oraz sieci 
ich rozwoju. Poprzez otwarte forum, 
nauczyciele i pracodawcy są zachęcani do 
współtworzenia 
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2.2. Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) w Grecji 

 

 

 

 

 

 

Polityka krajowa i kontekst 

 

Świat  grecki  wymaga kolejnych  reform.  Rynek  energii, budownictwo,  zarządzanie  zasobami 

ludzkimi, a w szczególności kształcenie i szkolenie zawodowe muszą przyjąć cyfrową rewolucję. 

OER ma na celu poprawę jakości edukacji i zwiększenie wymiany, innowacji i kreatywności, 

przy jednoczesnym rozpowszechnianiu wiedzy i informacji na całym świecie. 

Rozwój,  dostępność  i wykorzystanie Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych  (OER) oferuje  wiele 

możliwości zmiany kształtu edukacji specjalnej i ogólnej. OER to termin zbiorczy, którym określa 

się wszelkiego rodzaju materiały edukacyjne, które są w domenie publicznej lub korzystają z 

otwartej licencji. Główną cechą tych otwartych materiałów jest to, że każdy może je legalnie i 

swobodnie  kopiować,  używać,  adaptować  i  ponownie  udostępniać.  OER  obejmują  zarówno 

podręczniki, jak i programy nauczania, sylabusy, notatki z wykładów, zadania, testy, projekty, 

materiały  audio,  wideo  i  animacje.  (Dostępne  Otwarte  Zasoby  Edukacyjne  dla  Studentów 

Niepełnosprawnych w Grecji: Są otwarte dla głuchych). 

Grecka Sieć Akademicka (GUnet) jest organizacją non-profit, założoną w 2000 roku, w celu 

koordynacji rozwoju, promocji i rozpowszechniania zaawansowanych usług sieciowych i 

aplikacji dla społeczności akademickiej w Grecji. Członkami GUnet są wszystkie Uniwersytety i 

Techniczne Instytucje Edukacyjne (TEI) w Grecji (20 Uniwersytetów i 14 TEI). GUnet świadczy 

usługi  e-learningowe  dla  swoich  członków  poprzez  Centrum  e-learningu  i multimediów  oraz 
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system zarządzania nauczaniem OPENeCLASS. Od 2012 r. GUnet koordynuje rozwój 

otwartego oprogramowania i otwartych zasobów edukacyjnych przez swoich członków. W tym 

kontekście,  greckie  uniwersytety  i  instytuty  technologiczne  przyjęły  i  wprowadziły  te  nowe 

technologie,  aby  wspierać  i  ulepszać  proces  edukacji.  Celem  projektu  "Central  Registry  of 

Greek Open Courses" jest wsparcie instytucji edukacyjnych w rozwoju, dostarczaniu i hostingu 

otwartych  cyfrowych  kursów  akademickich, które będą dostępne dla  społeczeństwa.  Projekt 

polega na zaprojektowaniu i dostarczeniu usług, opracowaniu powiązanego oprogramowania i 

oprogramowania, napisaniu specyfikacji, instrukcji oraz zapewnieniu szkoleń i usług doradczych 

dla instytucji szkolnictwa wyższego i ich pracowników. Celem jest udostępnienie społeczeństwu 

centralnego portalu wyszukiwawczego typu open-source, hostowanego na Portalach Instytucji. 

Pewien odsetek kursów cyfrowych będzie posiadał towarzyszące materiały multimedialne, takie 

jak wykłady wideo. Pobrane z http://ocw-project.gunet.gr/) 

Latem 2012 roku Creative Commons of Greece, organizacja non-profit, której głównym celem 

jest wspieranie otwartego i dostępnego internetu, a także używanie, dystrybucja i 

wykorzystywanie wiedzy i kreatywności poprzez wolne licencje, uruchomiła "Otwarte Zasoby 

Edukacyjne", które uważane są za jeden z najważniejszych i najbardziej obiecujących ruchów. 

Ideą Creative Commons jest to, że niektórzy twórcy mogą nie chcieć korzystać ze wszystkich 

praw  własności  intelektualnej,  które  słusznie  nabyli  na  mocy  prawa,  a  mianowicie,  licencje 

Creative Commons są łatwym i niezawodnym sposobem, aby zmienić ścisłe prawne określenie 

"bez uszczerbku dla wszystkich praw prawnych na "Niektóre prawa zastrzeżone lub nawet "Bez 

praw zastrzeżonych". ( Retrieved from https://creativecommons.ellak.gr/schetika-me-to-cc/) 

 

Studium przypadku 1  

 

OER CANVAS  

OER  Canvas  został  zaprojektowany,  aby  pomóc  edukatorom  i twórcom  otwartych  zasobów 

edukacyjnych  podążać  krok  po  kroku  za  procesem  rozwoju  ich  pomysłów.  Zaprojektowany 

specjalnie dla osób, które mają doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych i wiedzą, 

jak  korzystać  z  licencji  Creative  Commons.  Cały  projekt  można  zaprojektować  za  pomocą 

szablonu, zaczynając od tytułu. Po lewej stronie projektant może uzupełnić szczegóły projektu, 

odpowiadając na pytania takie jak: dla kogo przeznaczony jest materiał i jakie są jego możliwe 

zastosowania, a po prawej stronie organizuje czas, potrzebne zasoby i potencjalnych 

partnerów. OER-Canvas oferuje nauczycielom i innym osobom, które tworzą materiały 

edukacyjne,  wsparcie  w  zbieraniu  pomysłów  i  wstępnej  konkretyzacji ich  projektu  OER. 
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Prowadzi  Cię  przez  poszczególne  etapy  planowania.  Jest  on  przeznaczony  dla  wszystkich, 

którzy mają już doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych i znają różne licencje CC. 

 

Jak używać: 

Płótno powinno być wydrukowane w formacie DIN A3. Mniejszy rozmiar jest zbyt mały. Jeśli 

zlecasz profesjonalny wydruk, upewnij się, że po papierze można swobodnie pisać. 

Następnie za pomocą płótna można nadać kształt szkicowi planowanego projektu OER. Zacznij 

od tytułu projektu powyżej. Następnie po lewej stronie płótna znajduje się bardziej szczegółowy 

opis planowanego zasobu edukacyjnego: Kto powinien korzystać z zasobu (zasobów) w jakiej 

sytuacji? Jaka otwarta licencja jest poszukiwana? Odpowiedź na to pytanie ma zazwyczaj duży 

wpływ  na  to,  czy  istnieją  materiały  już  wyprodukowane  przez  osoby  trzecie,  które  można 

wykorzystać. Na przykład z zasobów Wikipedii mogą korzystać tylko ci, którzy stosują licencję 

CC  BY-SA.  Kolejne  pytania  po  lewej  stronie  kanwy  to:  W  jakim  formacie  powinny  być 

udostępniane  zasoby?  Czy  powinien  to  być  arkusz  roboczy,  film  instruktażowy,  ćwiczenie 

interaktywne? 

Po prawej stronie płótna, nacisk położony jest bardziej na aspekty zarządzania projektem: Jak 

może wyglądać realistyczna praca i harmonogram? Co jest potrzebne do realizacji projektu? 

Jeśli nie chcesz realizować projektu samodzielnie, powinieneś już na początku zastanowić się, 

jakie zachęty mogą zaoferować uczestnicy i jak można się do nich odnieść. Zwłaszcza jeśli jest 

to większy projekt, w który zaangażowanych jest kilku partnerów lub wiele osób, kanwa może 

być dobrą podstawą do dyskusji.  
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Choć istnieją przewodniki, które dotyczą licencjonowania i wartości edukacyjnej zasobów, nie 

było do tej pory ogólnego szablonu tworzenia otwartych materiałów edukacyjnych. Lukę tę 

wypełnił OER Canvas stworzony przez Grupę Roboczą Otwartej Edukacji we współpracy z 

OER.info. 

Tutaj możesz pobrać Canvas w wielu różnych językach! 

 

 

Studium przypadku 2  

 

GreenSkills4VET  

GreenSkills4VET  to  projekt 7  instytucji  partnerskich  z 5  krajów europejskich  realizowany  od 

października  2016  do  lipca  2018.  Partnerstwo  GreenSkills4VET  ma  na  celu  opracowanie 

wzorcowych  jednostek  dydaktycznych  zajmujących  się  zagadnieniami  dotyczącymi  trzech 

wymiarów zrównoważonego rozwoju (ekonomicznego, środowiskowego i społecznego). 

Sektory  wybrane  jako  przykłady  to  Logistyka  i  Opieka  zdrowotna.  Stażyści  i  trenerzy  mogą 

zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do generowania zielonych kompetencji w ich miejscach 

pracy. 

Jednostki szkoleniowe dostarczone są Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi (OER = Open Space 

Material). Nazwa tego formatu odzwierciedla  

a) wykorzystanie otwartych licencji, takich jak Creative Commons,  

b) aktywną rolę uczących się w procesie uczenia się (partycypacyjnego) oraz  

c)  swobodę  nauczycieli  w  używaniu,  adoptowaniu  i  dzieleniu  się  materiałami  zgodnie  z  ich 

specyficznymi potrzebami.  

Projekt  GreenSkills4VET  jest  nadzorowany  przez  NA  w  BIBB,  narodową  agencję  programu 

edukacyjnego Erasmus+ w VET (=Vocational Education and Training) w Niemczech. 

Odwiedź stronę projektu tutaj! 
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2.3. Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) we Włoszech 

 

 

 

Kontekst edukacyjny i krajowy 

Rozumiejąc status Otwartej Edukacji we Włoszech, ważne jest, aby rozważyć, jak włoski system 

edukacji pozostaje w tyle za większością krajów OECD pod względem infrastruktury i 

wykorzystania cyfrowego, zarówno w szkołach (Avvisati et al. 2013) zarówno uniwersytetach 

(Ghislandi i Raffaghelli 2016). Uniwersytet jest opóźniony w cyfryzacji nauczania (Beltrametti 

2014), a tworzenie od 2003 roku uniwersytetów telematycznych nie pomogło systemowi (Ferri 

2017). Na te opóźnienia ma wpływ ogólna trudność dotycząca cyfryzacji w naszym kraju: indeks 

DESI  (Digital  Economy  and  Society)  Komisji  Europejskiej,  który  bierze  pod  uwagę  takie 

parametry jak dostępność zdolności, cyfryzacja usług publicznych i prywatnych oraz 

umiejętności cyfrowe, w 2019 roku umieszcza Włochy na dwudziestym czwartym miejscu w 

Europie  (Komisja  Europejska  2020).  Jednakże,  również  po  impulsie  otrzymanym  od  Unii 

Europejskiej i odpowiedniej dostępności funduszy na finansowanie innowacyjnych działań w 

edukacji, uwaga włoskiej społeczności edukacyjnej w kierunku innowacyjnego wykorzystania 

technologii,  w  tym  przyjęcia  otwartych  zasobów  i  praktyk  edukacyjnych,  jest  stosunkowo 

wysoka (Ghislandi i Raffaghelli 2016). Pokazane, również, przez stałą obecność OER i MOOCs 

w programach EMEM, głównej włoskiej konferencji na temat e-learningu, a także dlatego, że 

dwie z głównych międzynarodowych konferencji na temat Otwartej Edukacji, w 2019 roku odbyły 

się we Włoszech, zorganizowane odpowiednio przez Politecnico of Milan i Uniwersytet Federico 

II w Neapolu. 

 

Jeśli chodzi o prawo autorskie, we Włoszech zasoby tworzone przez nauczycieli i te tworzone 

w celach komercyjnych nie są zasadniczo rozróżniane: w obu przypadkach korzystanie z tych 

zasobów musi być wynagradzane, co może zniechęcać nauczycieli do tworzenia OER. Również 
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włoskie ustawodawstwo jest raczej słabe w zakresie wyjątku edukacyjnego, nie zezwalając na 

tłumaczenie lub adaptację w przypadku zasobów chronionych prawem autorskim (Nobre 2017) 

i  oferując  wydawcom  możliwość  zezwolenia  na  wykorzystanie  lub  nie  (De  Rosa  i  Zuccarini 

2011). We wszystkich obszarach edukacji zrozumienie, kto posiada prawa własności 

intelektualnej do zasobów wytworzonych przez nauczycieli i może następnie zdecydować, jaką 

licencję zastosować, jest wciąż problemem nie do końca rozwiązanym.  

Nie wiadomo jeszcze, jak Włochy przyjmą ostatnią reformę prawa autorskiego Unii Europejskiej, 

która może być interpretowana w mniej lub bardziej restrykcyjny sposób (Genna 2019). 

Rozwój i wykorzystanie OER i Otwartych Praktyk są wyraźnie obecne w Narodowym Planie 

Cyfrowej Szkoły z 2015 r., podczas gdy w dziedzinie uniwersytetu nie ma obecnie prawdziwej 

politycznej  koncentracji  na  podejściu  Otwartej  Edukacji,  która  zaowocowała  na  przykład 

inicjatywami wspierającymi OER lub wzmiankami o OER w publicznych politykach 

uniwersyteckich (Tammaro et al. 2016). W sektorze szkolnym OER-y pojawiły się w krajowych 

politykach publicznych już w 2013 roku, wraz z dekretem o książkach cyfrowych. Po dwóch 

latach  OER  przypisano  jedno  z  27  działań  Narodowego  Planu  Cyfrowej  Szkoły  (Ministry  of 

Education, University and Research 2015), polegające na zbudowaniu funkcjonalnego systemu 

praw  i  licencji  dla  Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych.  Oprócz  tego  konkretnego  działania 

interesujące jest to, że Narodowy Plan Cyfrowej Szkoły (PNSD) był inspirowany raczej otwartą 

wizją edukacji, zarówno w zakresie praktyk uczenia się, jak i zasobów oraz zaangażowania 

aktorów spoza szkoły, takich jak przedsiębiorstwa i administracja lokalna (Inamorato dos Santos 

et  al.  2017).  Włoska  społeczność  uniwersytecka  jest  dość  aktywna  w  kwestii  korzystania  z 

Otwartych  Zasobów  (Cinque  i  La  Marca  2013;  Savelli  2016),  a  debata  na  temat  tego,  czy 

inwestować w MOOCs i na jakich warunkach, jest dość ożywiona (CRUI 2018; Chiappe et al. 

2015). Większość włoskich platform MOOC udostępnia swoje treści na otwartych licencjach, a 

także  bez  okien  czasowych  na  dostęp  do  nich.  Wynika  to  prawdopodobnie  z  faktu,  że  w 

przeciwieństwie  do  bardziej  sprywatyzowanych  kontekstów  uniwersyteckich,  takich  jak  te  w 

Stanach  Zjednoczonych  czy  Wielkiej  Brytanii,  włoski  system  uniwersytecki  utrzymuje  się 

głównie  z  finansowania  publicznego,  a  zatem  uniwersytety  nie  przypisują  swoim  otwartym 

kursom  wyraźnej  wartości  rynkowej,  traktując  je  jako  część  swojej  trzeciej  misji.  Pierwszym 

przykładem takiego podejścia jest EduOpen, wielouniwersytecka platforma MOOC 

uruchomiona w 2013 roku, która zrzesza 20 uniwersytetów i oferuje 245 kursów, 

proponowanych zarówno jako indywidualne doświadczenia edukacyjne, jak i zorganizowane w 

ścieżki  edukacyjne,  wszystkie  oparte  na  treściach  udostępnianych  na  licencjach  Creative 

Commons. Po zakończeniu kursu uczestnicy mogą otrzymać bezpłatny certyfikat uczestnictwa 



  

 

 
 

23 

oraz  otwartą  odznakę,  a  także  mogą  przystąpić,  za  opłatą,  do  egzaminu  obecności  na 

uniwersytecie oferującym dany MOOC, aby uzyskać punkty odpowiadające kursowi.  Drugim 

przykładem jest platforma Federica Web Learning, uruchomiona przez Uniwersytet Federico II 

w Neapolu już w 2007 roku, czyli pięć lat przed rozkwitem MOOC, która obecnie posiada ponad 

300 kursów, których zawartość jest udostępniana na otwartych licencjach (De Rosa i Zuccarini 

2011). A na poziomie międzynarodowym, również we Włoszech punkt ciężkości przesuwa się 

z OER na Otwarte Praktyki Edukacyjne (Pantò 2013), z rosnącym zainteresowaniem uznaniem 

uczenia się poprzez otwarte działania (Inamorato dos Santos et al. 2016). Potencjalny wpływ 

OER  na  innowacje  edukacyjne  został  dostrzeżony  przez  MIUR  już  w  2013  roku,  kiedy  to 

Ministerstwo  wymieniło  cyfrowe  podręczniki  i  OER  jako  narzędzia  promujące  innowacje 

pedagogiczne i technologiczne w ramach dynamiki edukacyjnej i szkoleniowej (MIUR 2013). 

Pomimo  rosnącego  zainteresowania  uniwersytetów  wykorzystaniem  innowacyjnych  praktyk 

pedagogicznych, w wielu przypadkach nauczyciele nie mogą poświęcić niezbędnego czasu na 

działalność  dydaktyczną,  ze  szkodą  dla  innowacji  edukacyjnych,  biorąc  pod  uwagę  wysiłek 

wymagany  do  produkcji,  poszukiwania  i  adaptacji  wysokiej  jakości  OER,  jak  również  do 

wdrożenia strategii otwartego nauczania (Comba 2008). Niedawna sytuacja kryzysowa COVID-

19  ożywiła dyskusję na  temat  sposobów zwalczania dynamiki  wykluczenia edukacyjnego,  a 

otwarte  zasoby  z  pewnością  mogą  odegrać  w  tym  kluczową  rolę  (Huang  et  al.  2020).  W 

dziedzinie  edukacji  szkolnej  i  kształcenia  i  szkolenia  zawodowego  istnieje  kilka  platform 

związanych z OER i otwartą edukacją. Wśród inicjatyw publicznych, Indire niedawno uruchomił 

"D.I.share  project",  platformę,  która  zapewnia  nauczycielom  szereg  zasobów  i  narzędzi  do 

nauczania online, która zbiera spuściznę kilku poprzednich projektów, które agregowały OER 

dla nauczycieli, takich jak PuntoEdu.  Zarządzana przez Indire, Scuola Valore jest natomiast 

archiwum online ścieżek edukacyjnych, działań i treści, które umożliwia dostęp do ponad 800 

zasobów z różnych przedmiotów, dostosowanych do różnych zamówień szkół i możliwych do 

pobrania  bez  konieczności  rejestracji.  Jeśli  chodzi  o  prawa  autorskie,  platforma  pozwala 

nauczycielom na korzystanie z treści w niekomercyjnych celach edukacyjnych i naukowych, ale 

jednocześnie cała zawartość platformy jest chroniona prawem autorskim i dlatego nie pozwala 

na  remiksowanie  zasobów.  Ta  platforma  jest  reprezentatywna  dla  sceny  OER  w  sektorze 

szkolnym we Włoszech, gdzie dobre intencje w wielu przypadkach nie są odzwierciedlone przez 

najbardziej odpowiednie podejście do praw autorskich. Ponadto, w tym przypadku, wszystkie 

treści  są  swobodnie  wykorzystywane  dzięki  wyjątkom  edukacyjnym  praw  autorskich,  ale 

pozostają własnością agencji finansującej. Jeśli chodzi o inicjatywy prywatne, WeSchool oferuje 

wiele filmów, tekstów i ćwiczeń, stworzonych i zamieszczonych przez nauczycieli i ekspertów, 
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a  także  uczniów,  które  mogą  być  oceniane  społecznie  przez  użytkowników  i  opatrzone 

licencjami Creative Commons. Alexandria to repozytorium zasobów szkolnych oparte na filozofii 

OER,  w  którym  nauczyciele  mogą  zamieszczać  swoje treści  i  tworzyć  zasoby  poprzez 

dedykowany edytor. Wreszcie, istnieje ogromny ekosystem stron, blogów i serwisów 

społecznościowych  zarządzanych  bezpośrednio  przez  poszczególnych  nauczycieli,  często 

niełatwych do odnalezienia i niepowiązanych z ogólnym repozytorium (Fini 2012). Przykładami 

w tym sensie są The Ariadne Thread, zbiór kursów wydanych na otwartych licencjach dla szkół 

średnich  przez zespół  nauczycieli,  Mathematically, zbiór  zasobów  na  temat  matematyki 

tworzonych  wspólnie  i  wydanych  na  otwartych  licencjach,  oraz  Bookinprogress,  portal  z 

otwartymi podręcznikami przez sieć szkół średnich. Na koniec warto wspomnieć o czasopiśmie 

open-access  Bricks,  które  gromadzi  artykuły  na  temat  innowacyjnych  praktyk  w  nauczaniu, 

zwracając szczególną uwagę na Edukację Otwartą. 

 

 

Studium przypadku 1 

  

Educazione Aperta Italia (Otwarta Edukacja Włochy) 

"Open Education Italy" promuje we Włoszech Otwartą Edukację, pomyślaną jako połączenie z 

sektorem  Otwartych  Danych  i  partycypacją  obywatelską.  "Open  Education  Italy"  to  sieć 

ekspertów, nauczycieli, trenerów, naukowców, przedsiębiorców i studentów, której celem jest 

promowanie Otwartej Edukacji we Włoszech. Otwarta Edukacja jest rozumiana jako projekt i 

podejście,  które  ma  na  celu  usunięcie  wszelkich  barier  w  dostępie  i  realizacji  procesu 

edukacyjnego,  w  którym  metody  nauczania,  infrastruktura  i  narzędzia  są  udostępniane  w 

sposób wolny i przejrzysty. Otwarta Edukacja opiera się na możliwości udostępniania Otwartych 

Zasobów Edukacyjnych (OER), materiałów edukacyjnych, w formacie cyfrowym, 

udostępnianych  na  licencjach,  które  pozwalają  na  ponowne  wykorzystanie,  modyfikację  i 

dystrybucję.  

 

Główne punkty to: 

• Ułatwienie  współpracy:  w  sektorze  Otwartej  Edukacji  pomiędzy  ekspertami  i  różnymi 

instytucjami (szkoły, uniwersytety, administracja publiczna, stowarzyszenia czy ośrodki 

kultury), zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym; 

• Tworzenie,  waloryzacja,  wykorzystanie  innowacyjnych  praktyk  w  sektorze  Otwartej 

Edukacji; 
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• Badanie potencjału otwartego podejścia w kilku dziedzinach: działać w edukacji, 

zasobów,  publikacji,  itp.  do  rozpowszechniania  wymiany  kulturowej  poprzez  otwarte 

podejścia;  

• Stworzenie  sieci  kontaktów  z  krajowymi  i  międzynarodowymi  decydentami:  tak,  aby 

zasady Otwartej Edukacji były szeroko rozpowszechniane, również na poziomie 

instytucji.  

 

 

Jak działa polityka i sieć? 

Po pierwsze, Open Education Italy jest wspólnotą praktyki, non-profit. Uczestnicy współpracują 

ze sobą, zarówno online, jak i podczas okresowych spotkań, poprzez dzielenie się pomysłami, 

zasobami  i  doświadczeniami.  Wreszcie,  Open  Education  Italy  nie  wybrało  rzecznika,  grupa 

najbardziej aktywnych członków jest stale uaktualniana, dobrowolnie i zajmuje się wszystkimi 

działaniami.  

Podstawowym  celem  systemu  edukacyjnego  musi być  usunięcie wszystkich  niepotrzebnych 

barier  w  dostępie,  wykorzystaniu  i  ukończeniu  działań  edukacyjnych  i  szkoleniowych,  w 

połączeniu  z  wolnym  i  przejrzystym  dostępem  do  zasobów  edukacyjnych.  Poprzez  sieć, 

technologia  cyfrowa  może  zaoferować  innowacyjne  i  potencjalne  możliwości  podejścia  do 

wszystkich  poziomów  edukacji,  biorąc  pod  uwagę  również  uczenie  się  przez  całe  życie,  a 

następnie  istnieją  możliwości  sprawiedliwego  rozwoju  wszystkich  poziomów  społeczeństwa, 

dając pierwszeństwo inicjatywom publicznym i wspierając otwarcie zasobów edukacyjnych jako 

narzędzia wolnego i w miarę możliwości swobodnego dostępu do edukacji.      

Można to zrobić na stronie Open Education Italy: https://educazioneaperta.eu/larete/  

 

 
 
 

Kryteria OER Tak, jak Nie, 
jak 

Przyczynia się do realizacji 
planu doskonalenia 
zawodowego nauczyciela VET 

x Sieć pomaga nauczycielom w korzystaniu 
z Otwartych Zasobów, zapewniając im 
wsparcie i włączając wszystkie kategorie.  

 

Wspiera rozwój umiejętności 
myślenia dywergencyjnego  

x Otwarte zasoby są uważane za otwarte i 
przejrzyste narzędzie, a w szczególności 
pozwalają nauczycielom na dzielenie się 
metodologią i działaniami. 
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Wspiera rozwój umiejętności 
myślenia lateralnego 

x Dzięki imprezom, warsztatom, itp. możliwe 
jest doskonalenie umiejętności 
rozwiązywania problemów. 

 

Wspiera rozwój umiejętności 
twórczych 

x Open Education Italy wspiera 
rozpowszechnianie umiejętności 
twórczych i umożliwia ich wymianę między 
nauczycielami i trenerami. 

 

Wspiera zdolność studentów 
do zatrudnienia 

x OER jest narzędziem wykorzystywanym 
przez uczniów w szkole, dzięki czemu 
będą oni mieli możliwość wykorzystania 
go w przyszłości i w pracy. 

 

Wspiera rozwój zestawów 
narzędzi DT dla nauczycieli 

x Sieć ma na celu ochronę zarówno 
użytkowników narzędzi, jak i 
udostępnianych przez nich danych. 

 

Czy rozwijanie industrial 
currency nauczycieli i 
dostosowanie edukacji do 
życia zawodowego jest 
możliwe? 

x Nauczyciele mają możliwość korzystania i 
dzielenia się z uczniami materiałami, 
narzędziami i metodologiami cyfrowymi, 
jak również dokumentami i materiałami 
partnerów. 

 

Posiada element 
innowacyjności istotny dla 
nauczycieli 

x Nauczyciele udostępniają online, w formie 
cyfrowej, materiały i innowacyjne 
narzędzia 

 

Posiada dowód na 
współprojektowanie przez 
nauczyciela i pracodawcę 

 
x 

 
Sieć udostępnia narzędzia i umożliwia 
naukę zarówno nauczycielom, jak i 
przedsiębiorcom, a te dwa sektory 
mogłyby współpracować ze sobą w celu 
rozpowszechniania innowacyjnych 
metodologii.  

 

 
 

 
 

Studium przypadku 2 

 

Kurs online - OERup! 

Kurs online  OERup! pozwala na wyszukiwanie, tworzenie i wykorzystywanie Otwartych 

Zasobów  Edukacyjnych  (OER)  oraz  wdrażanie  Otwartych  Praktyk  Edukacyjnych  (OEP)  w 

codziennej pracy. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, trenerów, konsultantów ds. szkoleń, 

a także dla osób prowadzących instytucje kształcenia dorosłych.  

Kurs jest dostępny w czterech różnych językach: Włoski, Angielski, Hiszpański i Niemiecki. Jest 

darmowy i opublikowany na otwartej licencji, do codziennego użytku.  
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OERup! został podzielony na 6 modułów: 

M1: Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER) i Otwarta Praktyka Edukacyjna (OEP) 

M2: Licencja otwarta  

M3: OER, teraz jest ten moment 

M4: Każdy może to zrobić 

M5: OER i OEP w klasie 

M6: OER i OEP jako część strategii 

 

Czym jest Otwarta Praktyka Edukacyjna (OEP)? 

Samo istnienie Otwartych Zasobów Edukacyjnych nie gwarantuje ich wykorzystania w praktyce 

edukacyjno-dydaktycznej. Termin Otwarte Praktyki Edukacyjne (Open Educational Practices - 

OEP)  opisuje  praktyki,  które  wspierają  (re)wykorzystanie  i  produkcję  Otwartych  Zasobów 

Edukacyjnych  poprzez  politykę  instytucjonalną,  promując  jednocześnie  innowacyjne  modele 

pedagogiczne  oraz  poszanowanie  i  upodmiotowienie  uczących  się  jako  współtwórców  ich 

doświadczeń w zakresie uczenia się przez całe życie. 

OER stanowią pierwszy krok w kierunku przyjęcia otwartych metodologii nauczania i pracy w 

sieci, które mogą zwiększyć zaangażowanie studentów, ich udział i motywację.  

 

Publikowanie  Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych  jest  decyzją  biznesową  w  takim  samym 

stopniu,  jak nauczanie  i uczenie  się  czy  badania  akademickie.  Inicjatywy OER mogą  rodzić 

interesujące pytania dla instytucji/firm w kwestiach związanych z kwestiami prawnymi, 

zarządzaniem  ryzykiem,  dostępnością  i  jakością  otwartych  treści.  W  wielu  organizacjach 

odpowiedzialność  ta  może  być  dzielona  pomiędzy  wydziałami  lub  departamentami  i  może 

wymagać  ponownego  rozważenia  wraz  z  przyjęciem  nowego  podejścia  instytucjonalnego. 

Zasadniczo,  inicjatywy  OER  są  związane  ze  zmianą  instytucjonalną  i  wymagają  podejścia  i 

wsparcia pracowników w zakresie zmian dotyczących zmiany kulturowej, która może wydawać 

się groźna. Zmiana w praktyce akademickiej była kluczowa w programie trzyletnim.  

 

Strona internetowa kursu: https://www.oerup.eu/it 

  
 
 

Kryteria OER Tak, jak Nie, 
jak 
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Przyczynia się do realizacji 
planu doskonalenia 
zawodowego nauczyciela 
VET 

x Kurs pomaga nauczycielom w korzystaniu z 
Otwartych Zasobów, dając im wsparcie i 
włączając wszystkie kategorie.  

 

Wspiera rozwój 
umiejętności myślenia 
dywergencyjnego  

x OER stanowią pierwszy krok w kierunku 
przyjęcia otwartej metodyki nauczania i pracy 
w sieci. Zaangażowanie studentów z ich 
udziałem i ich motywacja stymuluje dyskusję 
na temat umiejętności myślenia 
dywergencyjnego. 

 

Wspiera rozwój 
umiejętności myślenia 
lateralnego 

x Dzięki imprezom, warsztatom, itp. możliwe 
jest doskonalenie umiejętności 
rozwiązywania problemów. 

 

Wspiera rozwój 
umiejętności twórczych 

x Kurs online OERup! przyczynia się do 
rozpowszechniania umiejętności twórczych i 
umożliwia ich wymianę między 
nauczycielami, trenerami i konsultantami 
szkoleniowymi. 

 

Wspiera zdolność 
studentów do zatrudnienia 

x Dzięki OERup! studenci nie będą więc 
biernymi odbiorcami wiedzy, ale będą mieli 
poczucie, że tworzą oryginalne treści, 
dostosowane do ich potrzeb. Może to być 
punktem wyjścia do kolejnych edycji kursu, w 
których inni studenci będą ulepszać to, co 
zostało wcześniej stworzone.  

 

Wspiera rozwój zestawów 
narzędzi DT dla nauczycieli  

x Sieć OER ma na celu ochronę zarówno 
użytkowników narzędzi, jak i udostępnianych 
przez nich danych. 

 

Czy rozwijanie industrial 
currency nauczycieli i 
dostosowanie edukacji do 
życia zawodowego jest 
możliwe? 

x Nauczyciele mają możliwość korzystania i 
dzielenia się z uczniami materiałami, 
narzędziami i metodologiami cyfrowymi, jak 
również dokumentami i materiałami 
partnerów. 

 

Posiada element 
innowacyjności istotny dla 
nauczycieli 

x Użytkownicy mogą udostępniać online, w 
formacie cyfrowym, materiały i innowacyjne 
narzędzia. 

 

Posiada dowód na 
współprojektowanie przez 
nauczyciela i pracodawcę 

 
x 

 
Sieć OER promuje współpracę między 
producentami, użytkownikami i tymi, którzy je 
ulepszają lub ponownie wykorzystują. Musi 
to być zaprojektowane i rozwijane w ramach 
szerszego środowiska edukacyjnego, które 
obejmuje podstawowe działania wspierające 
uczenie się. 
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2.4. Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) w Polsce 

 

 
Raport: EDUKACJA DOROSŁYCH I OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE 

Studium przypadku 

 

Kraj Polska 

Kategoria Otwarte zasoby edukacyjne dla sektora 
kształcenia i szkolenia zawodowego 

Tytuł dobrej praktyki Internetowe repozytorium kursów kształcenia 
zawodowego 

Nazwa organizacji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP), Ministerstwo Gospodarki 

Opis praktyki  Co 

Baza danych masowych otwartych kursów online 
(Massive Open Online Courses) 

Jest to oficjalna baza danych o szkoleniach z 
zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Repozytorium obejmuje 169 szkoleń zawodowych 
on-line opracowanych w ramach projektu 
systemowego KOWEZiU "Model systemu 
wdrażania i upowszechniania kształcenia na 
odległość w uczeniu się przez całe życie". 

 

Jak to działa? 

 
Kursy przeznaczone są głównie dla słuchaczy 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jednak 
poszczególne moduły kursów (prezentacje, filmy, 
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podcasty) mogą być z powodzeniem 
wykorzystywane również podczas zajęć w szkole. 
 
  
Zasady korzystania z repozytorium: 
      Każda zainteresowana szkoła/instytucja może 
bezpłatnie pobrać kurs i zainstalować go na 
własnej platformie e-learningowej Moodle (plik 
mbz, Moodle 2.6 oraz materiały źródłowe), 
      Każdy kurs dostępny jest w formie podglądu 
(możesz zobaczyć jak wygląda kurs e-
learningowy). 
 
Jest tam zwięzły opis programu szkolenia, który 
zawiera:  
      Spis treści 
      Wprowadzenie do kursu 
      Cele i efekty uczenia się 
      Zasady pracy 
      Zasady oceny 
      Plan kursu 
 
Uczeń może zgłosić się na szkolenie 
bezpośrednio na platformie.  
Na platformie znajduje się szeroka oferta OZE dla 
rozwoju umiejętności zawodowych i 
specjalistycznych.  
 
Niektóre z tych sektorów to:  
Grupa zawodów ekonomicznych, finansowych i 
biurowych 
      Grupa konkursów kosmetycznych i fryzjerskich 
 Grupa zawodowa przemysłu      chemicznego, 
ceramicznego, szklarskiego i drzewnego 
      Grupa zawodowa ds. transportu 
      Grupa zawodów budowlanych 
      Wspólna grupa zawodów budowlanych i 
kołowych oraz kolejowych. 
      Grupa zawodów instalacje sanitarne, sieci 
zewnętrzne i instalacje przemysłowe 
      Grupa elektryczna, elektroniczna i 
teleinformatyczna 
      Grupa stanowisk Mechaniczne 
      Grupa zawodów związanych z górnictwem, 
hutnictwem i odlewnictwem 
      Grupa zawodów spożywczych 
      Grupa zawodów gastronomicznych 
      Grupa konkursów turystycznych i hotelarskich 
      Grupa zawodów Uprawa roślin, chów i 
hodowla zwierząt 
      Grupa zawodów Zarządzanie środowiskiem 
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      Grupa zawodowa leśników 
      Grupa zawodów związanych z ochroną 
zdrowia 
      Grupa zawodów ochrona i bezpieczeństwo 
osób i mienia 
      Kursy e-learningowe wspólne dla wszystkich 
zawodów 
 

Cel/cele praktyki w zakresie 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego: 

 

Model systemu wdrażania i upowszechniania 
edukacji na odległość w uczeniu się przez całe 
życie. 
 
 
Usługa ta ma na celu oferowanie rozwoju 
kompetencji zgodnie z potrzebami rynku i krajową 
strategią VET. 
 

linki : 

(strona internetowa, książki, 
czasopisma, artykuły)  

https://kno. ore. edu. pl/ 
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2.5. Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) w Wielkiej Brytanii 

 

 

 
Kontekst krajowy 

Rosnąca  konkurencyjność  Wielkiej  Brytanii  na  rynku  pracy  spowodowana  wzrostem  liczby 

absolwentów,  organizacyjne  wyzwania  ekonomiczne  i  redukcja  miejsc  pracy  na  średnim 

szczeblu  stanowią  wyzwania,  którym  można  sprostać  poprzez  wykorzystanie  kształcenia  i 

szkolenia zawodowego, zapewniając uczącym się nietradycyjne efekty uczenia się, które mogą 

uzupełnić ich tradycyjne wykształcenie, czyniąc ich bardziej wszechstronnymi, kompletnymi i 

dobrze zaokrąglonymi profesjonalistami. W oparciu o te cele, OER jest narzędziem instytucji 

edukacyjnych, które może wspierać rozwój osobisty i zawodowy swoich uczniów. 

 

Na  przykład,  zauważając  wzrost  popularności  OER  w  Wielkiej  Brytanii,  Fundacja  Hewlett 

ufundowała OER Research Hub, którego celem jest analiza i badanie wpływu OER na Wielką 

Brytanię. Działalność OER Research Hub opiera się na następujących założeniach: 

 

• Wykorzystanie OER prowadzi do poprawy wyników i satysfakcji studentów; 

 

• Modele  otwartej  edukacji  prowadzą  do  bardziej  sprawiedliwego  dostępu  do  edukacji, 

służąc szerszej grupie osób uczących się niż tradycyjna edukacja; 

 

• Korzystanie z OER prowadzi do krytycznej refleksji edukatorów, co świadczy o poprawie 

ich praktyki; 

 



  

 

 
 

33 

• Przyjęcie  OER  na  poziomie  instytucjonalnym  prowadzi  do  korzyści  finansowych  dla 

studentów i/lub instytucji; 

 

• Osoby uczące się w sposób nieformalny korzystają z różnych wskaźników przy wyborze 

OER; 

 

• Osoby uczące się w sposób nieformalny stosują różne techniki, aby zrekompensować 

brak formalnego wsparcia, które może być wspierane w kursach otwartych; 

 

• Otwarta edukacja stanowi pomost do edukacji formalnej i jest wobec niej 

komplementarna, a nie konkurencyjna; 

 

• Udział w programach pilotażowych i programach OER prowadzi do zmiany polityki na 

poziomie instytucjonalnym; 

 

 

 

Badanie przeprowadzone przez OEC Research Hub wykazało, że materiały OEC wiążą się z 

szerokim zakresem pozytywnych efektów dla uczniów i nauczycieli w Wielkiej Brytanii, takich 

jak  wyniki  uczniów,  zwiększona  refleksja  nauczycieli  i  odpowiednie  uzupełnienie  formalnej 

nauki. 
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Studium przypadku 1 

 

DELILA 

Projekt DELILA (Developing Educators Learning and Information Literacies for Accreditation) 

jest  wspólnym  przedsięwzięciem  London  School  of  Economics  and  Political  Science  (LSE), 

University of Birmingham, CILIP Information Literacy Group i jest finansowany przez JISC (Joint 

Information Systems Committee) oraz HEA (Higher Education Academy).  

 

Głównym celem tego projektu było zbliżenie 

pracowników  bibliotek  i  liderów  akredytowanych  przez 

HEA w celu dostosowania i udostępnienia online 

zasobów dostępnych w tych instytucjach edukacyjnych. 

 

Obejmowało to skupienie się na  

oraz konwersję istniejących treści edukacyjnych i 

dydaktycznych  z  CLT,  LSE  Library  do  formatu  OER 

poprzez utworzenie dedykowanej darmowej i 

internetowej bazy danych do przechowywania tych 

zasobów. Materiały te zostały również udostępnione w krajowym repozytorium edukacyjnym 

Jorum Open. 

 

LSE uznała, że "DELILA podkreśla, w jaki sposób Akademia Szkolnictwa Wyższego  uznała 

wartość włączenia umiejętności cyfrowych i informacyjnych do kwalifikacji nauczania dla osób 

na poziomie szkolnictwa wyższego. Dzieląc się zasobami LSE i Birmingham ze społecznością, 

zespół projektowy ma nadzieję zachęcić do stosowania dobrych praktyk w tej dziedzinie. Może 

to  również  doprowadzić  do  szerszego  uznania  potrzeby  rozwijania  umiejętności  w  zakresie 

umiejętności cyfrowych i informacyjnych zarówno wśród pracowników, jak i studentów w całym 

szkolnictwie wyższym". 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat DELILA: 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2011/07/13/proving-the-value-of-digital-and-
information-literacy-in-higher-education-through-project-delila/ 
 
https://delilaopen.wordpress.com/about/ 
 
https://www.slideshare.net/seckerj/delila-project-overview 
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Studium przypadku 2 

 

OTTER 

Projekt OTTER był projektem o nazwie Open, Transferable, and Technology-enabled 

Educational Resource prowadzonym przez University of Leicester i finansowanym przez UK 

High Education Academy oraz JISC. Polegał na umożliwieniu, wdrożeniu i ewaluacji systemów 

online, które wspierają osoby, zespoły i wydziały w udostępnianiu wysokiej jakości otwartych 

zasobów edukacyjnych, które mogą być ponownie wykorzystane i kształtowane przez 

użytkowników na zasadzie licencji wieczystej. 

 

Zostało to osiągnięte dzięki wkładowi z Uniwersytetu w Leicester w postaci zasobów z 9 różnych 

wydziałów edukacyjnych, od nauk ścisłych po prawo, równoważnych 360 punktom kwalifikacji 

uniwersyteckich na platformach internetowych, takich jak Jorum Open i platforma internetowa 

Leicester. 

Sercem OTTER były ramy skoncentrowane na treści, otwartości, ponownym 

użyciu/przeznaczeniu  i  dowodach  (CORRE),  które wspierały  sposób, w  jaki  ten  projekt 

rozwiązał  jedno  z  ograniczeń  dotyczących  OER  -  ograniczenia  praw  autorskich.  Poprzez 

stworzenie otwartego dostępu do OER o wartości 360 punktów z wydziału edukacji z otwartą 

licencją  bezterminową,  użytkownicy  mogli  uzyskać  dostęp  do  zasobów  i  korzystać  z  nich  z 

pełnym zaufaniem, wiedząc, że materiał ma wiarygodne źródło w połączeniu z ponadczasową 

licencją1.   

 

 

 
 
1 Weller, M., De los Arcos, B., Farrow, R., Pitt, B. i McAndrew, P., 2015. Wpływ OER na praktykę nauczania i uczenia się. Open 

Praxis, 7(4), s.351-361. 

https://www2.le.ac.uk/departments/beyond-distance-research-alliance/projects/otter/about-otter-1 
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2.6. Badania ankietowe w kontekście europejskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania ankietowe definiuje się jako "zbieranie informacji z próby osób poprzez ich odpowiedzi 

na pytania"2.  

Aby uzyskać dokładny wgląd w wykorzystanie lub tworzenie Otwartych Zasobów 

Edukacyjnych (OER) w kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście europejskim , 

przeprowadziliśmy ankietę internetową.  

Badanie było skierowane do dwóch grup docelowych: Edukatorów i Uczniów. Ponadto, ankieta 

została  stworzona  za  pomocą  Google  Forms  i  udostępniona  przez  partnerów  projektu  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. W sumie otrzymaliśmy 88 odpowiedzi od grup 

docelowych.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Check & Schutt, 2012, s. 160.  
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2.7. Analiza wyników 

 

W skład konsorcjum projektu wchodzi sześć organizacji z pięciu krajów Unii Europejskiej.  

88 odpowiedzi, które otrzymaliśmy, pochodziło z następujących krajów: Finlandia (5,7 %), 

Grecja (27,3 %), Włochy (29,5 %), Polska (4,5 %), Wielka Brytania (29,5 %).  

 
 

 

 

 

Uczestnicy zostali wybrani na podstawie następujących kryteriów: Tytuł zawodowy lub zawód, 

wykształcenie akademickie, znajomość tematu, obeznanie z wykorzystaniem lub tworzeniem 

treści  cyfrowych.  Grupy  docelowe  zostały  podzielone  na  dwie  kategorie:  Nauczyciel,  Tutor, 

Trener oraz Uczeń, Student. (54,5%) nauczycieli, wykładowców i trenerów udzieliło 

odpowiedzi w porównaniu do (45,5%) osób uczących się, studentów. 
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W tej sekcji nauczyciele zostali zapytani, czy kiedykolwiek przekazali materiały dydaktyczne, 

zasoby edukacyjne jako materiały OER lub wykorzystali OER od innych naukowców. (52,1%) 

przyznało, że wykorzystywało OER od innych naukowców w swojej pracy dydaktycznej. (35,4%) 

zamierza  w przyszłości zgłosić  zasoby  dydaktyczne  i  edukacyjne  do publikacji  jako  OER,  a 

(25%) już zgłosiło zasoby dydaktyczne i edukacyjne do publikacji jako OER.  

 

 
Oba pytania "Uczniowie korzystają z OER dostarczonych przeze mnie" i "Uczniowie korzystają 

lub dzielą się OER znalezionymi przez siebie" mają ten sam procent (35,4%), ten przypadek 

pokazuje, że uczniowie mają zainteresowanie lub wiedzę na temat OER. Drugim najwyższym 

odsetkiem jest (31,3%) "Nie wiem" i "Nie wiem".  

(22,9 %) "Uczniowie tworzą lub opracowują cyfrowe materiały edukacyjne i udostępniają je jako 

OER". Pokazuje to, że uczący się mają doświadczenie w zakresie OER zdobyte samodzielnie 
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lub nauczane przez nauczycieli. 

 

 
 
Jeśli chodzi o dostępność materiałów dydaktycznych, (70,8%) odpowiedziało "tak" dla 

materiałów dydaktycznych, które powinny być dostępne w sposób otwarty dla uczących się i 

pracowników naukowych, podczas gdy (25%) nie ma pewności, a "nie" i "nie wiem" ma obie 

odpowiedzi (2,1%).  

 

 

W tej sekcji, (72,9%) uczestników zgodziło się z faktem, że ponowne wykorzystanie OER jest 

użytecznym sposobem na opracowanie nowego programu nauczania, (20,8%) nie ma 

pewności, a tylko (6,3%) odpowiedziało "nie wiem". To pokazuje, że OER ma dużą wartość 

dla pracowników akademickich.  
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Poniższa sekcja odnosi się do pytania o to, jak uczący się korzystają z OER. (60%) 

uczestników odpowiedziało, że "używam OER stworzonych przez zewnętrznych twórców", co 

wyjaśnia, że uczestnicy zrobią dodatkową milę, aby znaleźć lub użyć odpowiednich OER . 

(30%) odpowiedziało: "Nie używam ani nie tworzę OER". Tylko (25%) dzieli się swoimi 

zasobami jako OER i (17,5%) tworzy własne OER, a następnie (10%) "nie wiem".   

 

 
 

Ta sekcja pokazuje odczucia nauczycieli na temat częstotliwości korzystania z OER. 

Najwyższy procent to (32,5%) dla Sporadycznie, a następnie (27,5%) Rzadko. Regularnie ma 

tylko (25%), może to być spowodowane wieloma powodami, które postaramy się rozwinąć w 

rekomendacjach. Co więcej, zarówno "Nigdy jak i Nie wiem" mają ten sam odsetek (7,5%).  
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Aby ocenić adekwatność OER, poniższa sekcja pyta o przydatność OER do nauczania. 

Odpowiedzi opierają się na różnych czynnikach, takich jak kraj, w którym mieszkają, 

środowisko akademickie i program nauczania. Uczniowie z pewnej części krajów UE są 

przyzwyczajeni do OER. Przykład: Uczniowie z Wielkiej Brytanii będą zaznajomieni z Open 

University Learning Space, Udemy, itp. Dlatego też prawdopodobnie zwrócą się do nich, gdy 

będą potrzebować OER. Zgodnie z oczekiwaniami, wybory uczących się skupiają się wokół E-

learningu, filmów i obrazów. 

 
 
9-Które OER uważasz za odpowiednie dla nich do wykorzystania w nauczaniu? 
 19 odpowiedzi  
 

Nagrane wykłady i podcasty, ponieważ możesz uczyć się robiąc coś innego. To oszczędza czas! 

Canvas Network, Elsevier (czasopisma z otwartym dostępem), Coursera. 

Samouczki online, cyfrowe obiekty edukacyjne, filmy, czasopisma z otwartym dostępem. 

Google Scholar 

E-biblioteki (np. uniwersytet w Nikozji, nbonline.gr) 

Nie używam ORE. 

Otwarte książki i otwarte licencjonowane wideo, aby uczynić ich nauczanie bardziej atrakcyjnym i 

angażującym. 

Otwarte filmy i bardziej interaktywne treści OER zamiast ciężkich i wielostronicowych tekstów 

Otwarte materiały dydaktyczne to oszczędność kosztów dla studentów 

Filmy instruktażowe  

Filmy instruktażowe 

Formularze do akredytacji języków obcych.  

Nie mam nic przeciwko 

UK Open University Learning Space, Udemy 

Moduły szkoleniowe 

Coursera, Poziomy T, Udemy 
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Prawie każdy OER dostępny dla moich studiów. 
 
 
Poniższe pytania ankiety dają wgląd w to, w jakim stopniu IT jest wykorzystywane do 
wspierania OER w nauczaniu.  

 
(62,5%)  odpowiedziało  "TAK"  na  pytanie  o  wystarczające  umiejętności  informatyczne  do 

wykorzystania OER w sytuacji nauczania. Ten wysoki odsetek pokazuje silną cyfrową wiedzę 

uczestników.  (27,5%)  odpowiedziało  "MOŻE".  (7,5%)  odpowiedziało  "NIE"  i  (2,5%)  "NIE 

WIEM". 

 

 

(45%) odpowiedziało "MOŻE" w odniesieniu do wystarczających umiejętności informatycznych, 

aby rozwijać i udostępniać OER do nauki. Odsetek ten wskazuje na wysoki poziom umiejętności 

informatycznych przy jednoczesnym braku pewności siebie i przewodnika szkoleniowego. 
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Badanie to miało również na celu zrozumienie prawdopodobnych czynników, które 
ograniczają dostęp uczących się do OER poprzez zbadanie wiedzy na temat praw 
użytkowania i barier w korzystaniu z OER. 
 

 
  
 
(40,9%)  odpowiedziało:  "Jestem  świadomy  informacji  o  licencjach  i  prawach  użytkowania". 

(30,7%) odpowiedziało: "Trudno mi zrozumieć informacje o licencjach i prawach użytkowania". 

Najniższy  procent  to  (28,4%)  dla  "Nie  jestem  świadomy  informacji  o  licencjach  i  prawach 

użytkowania". Nawet jeśli (40,9%) jest świadomych praw użytkowania, nie możemy przeoczyć 

(59,1%) pozostałych uczestników, którzy nie są świadomi lub niepewni informacji o 

licencjonowaniu i prawach użytkowania. 
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Najistotniejsze zebrane bariery to: (38,6%) obawa przed naruszeniem praw autorskich, (35,2%) 

bariery  własnościowe  i  prawne,  (33%)  adekwatność  dostępnych  materiałów,  (29,5%)  czas, 

(23,9%) brak wsparcia, (22,7%) sceptycyzm co do przydatności, (13,6%) polityka 

szkoły/instytucji. 

Ta sekcja przedstawia intencje respondentów, korzyści i preferowany format 
publikowania OER. 

 
Najistotniejsze zebrane korzyści są następujące: (60,2%) Poszerzenie wiedzy użytkownika na 

dany temat, (54,5%) Dzielenie się najlepszymi praktykami, (42%) Wspieranie studentów bez 

formalnego dostępu do szkolnictwa wyższego, (36,4%) Rozwijanie społeczności i budowanie 
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połączeń,  (36,4%)  Poszerzenie  wiedzy  użytkowników  o  kursie,  (35,2%)  Poprawa  osobistej 

reputacji. 

Rodzaje OER, które uczestnicy najchętniej by publikowali lub wykorzystywali są następujące: 

Pierwszy, slajdy PowerPoint (65,9%), drugi Notatki z wykładów (46,6%) i wspólny drugi Wideo 

(46,6%), trzeci obrazy (45,5%), Czwarty nagrane wykłady (43,2%) i wspólny czwarty 

Interaktywne obiekty nauczania (43,2%). Piąte Podcasty (inne niż wykłady) (39,8%).  

Aby poprawić stosowanie OER, w tej części przedstawiono odpowiedzi respondentów 
dotyczące ich wiedzy na temat źródeł OER oraz zalecenia dotyczące lepszego 
stosowania OER. 
 
16-Proszę wymienić kilka źródeł OER istotnych dla Pana/Pani (Nauczyciela/Ucznia)? 
 55 odpowiedzi 

 
https://www.federica.eu/ https://wordwall.net/it http://www.indire.it/ 

nauczyciel 

N/A 

Wikipedia  

Aplikacja do nauki 

UK Open University Przestrzeń edukacyjna, Strefa szkoły, Udemy, Canvas Network 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/ https://www.oercommons.org/ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7BlfcMmDcOMcm5sR0daV0dKM3c 

https://academicearth.org/  

https://www.open.edu/openlearn/ https://www.coursera.org/ 

filmy, prezentacja PowerPoint 

Biblioteka Genesis, Wikipedia, Google Scholar  

W3schools, YouTube, Udemy. 

Książki Google 

google scholar 

Tutor2u Psych boost 

Rozkłady jazdy 

CC Search, Wikimedia Commons, Open Clip Art Library, Public Library of Science (PLOS) 

Europejska, Public Library of Science (PLOS), Ideas Worth Spreading (TED), OER Commons. 

Khan Academy, College Open Textbooks, Siyavula, Jorum, Udemy. 

UK Open University Learning Space. 

n/d 

UK Open University Learning Space, Google Advanced Search 

Nie pamiętam. 

Prezentacje PowerPoint 

Znam tylko "OER Commons": https://www.oercommons.org/ 

Biblioteka Uniwersytecka,  

(www.library.unic.ac.cy, nbonline.gr, scholar.google.gr) 

PowerPoint 

Coursera, open courses.gr 

The Thesis Whisperer / Ted x /  

Strumieniowe wideo Cyfrowe obiekty edukacyjne 

UK Open University Learning Space, OER Commons. 
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Nie mam żadnych. 

Pierwszym, który przyszedł mi do głowy jest Coursera, która ma dostęp do różnych kolekcji kursów 

oferowanych z odpowiednimi materiałami. Używam również do moich prac papierniczych, canvas, który 

ma darmowe zdjęcia i można tworzyć kreatywne obrazy na własną rękę z wieloma funkcjami i grafikami. 

Sci-hub 

Stowarzyszenie Skutecznego Działania https://www.effectuation.org/ 

Podcasty, filmy do nauki na YouTube 

YouTube 

Unsplashed (zdjęcia) 

jako nauczyciel uważam za istotne stosowanie takiego podejścia do wiedzy, które zawsze przechodzi 

przez etykę oraz globalną i złożoną wizję rzeczywistości 

Deklaracja Kapsztadzka 

Futurelearn.com 

Otwarte programy nauczania, MODUŁY NAUCZANIA, STREAMING VIDEO, TUTORIALS ONLINE 

YouTube, strefa szkolna 

Nie wiem. 

T levels, Udemy, UK Open University Learning Space, cc search 

Nie wiem! 

Wiwarium Accademia. YouTube. Wikipedia. treccani. zanichelli. alatin 

 
17-Jeśli (Nauczyciel/Uczeń) nie korzysta Pan(i) obecnie z OER, co mogłoby pomóc w 
zrobieniu tego w najbliższym czasie? 
43 odpowiedzi  
N/A 

Nie wiem. 

Ν/A 

Używam OER, więc to pytanie mnie nie dotyczy. 

tak 

Prezentacja PowerPoint 

Otrzymanie większej ilości informacji o dobrych źródłach OER i ich warunkach użytkowania. 

Promocja OER wśród studentów. 

Wsparcie ze strony hierarchii. 

Współpraca pomiędzy instytucjami naukowymi. 

n/d 

Nie mogę teraz myśleć. 

Byłoby dla mnie korzystne, gdybym miał więcej wiedzy na temat technologii i dziedziny komputerów.  

Potrzebuję zarówno technicznego, jak i prawnego wsparcia/poradnika, aby zrozumieć, jak działa OER. 

Dowiedzieć się więcej o prywatności, licencjonowaniu, naruszeniach praw autorskich. 

przewodnik z informacjami i krokami, jak to zrobić 

Rekomendacje od rówieśników 

Ogólna świadomość ich istnienia, a także łatwość oceny ich jakości 

Używam 

Na pewno będę z niego korzystać w przyszłości, jest prosty i szybki!  

wsparcie informacyjne i obniżka cen urządzeń informatycznych  

Wsparcie informacyjne i bezpłatna dystrybucja urządzeń IT 

Nie wiem. 
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więcej czasu 

mieć determinację, aby pracować również samodzielnie i nie czekać na innych kolegów 

Więcej informacji na ten temat upublicznionych. Ta tematyka nie jest powszechnie znana. 

Jeśli ktoś mi powie, jak to zrobić  

polityka szkoły 

Promocja OER przez nauczycieli i szkoły. 

więcej czasu i korepetytor 
 
 
 
 
 
18- Czy ma Pan/Pani jakieś rekomendacje lub uwagi, które mogłyby być przydatne w tym 
badaniu? 
36 odpowiedzi 

 
N/A 

Nie 

nie 

Potrzeba więcej OER zawierających ważne informacje akademickie.  

Nie  

Bardzo dobra inicjatywa. 

Nie. 

Połóż nacisk na przedstawienie treści ankiety w przyjemny dla oka sposób, aby łatwo było odczytać 

informacje i je zrozumieć! 

OER's mają znaczące korzyści i mogą stanowić dodatkową wartość dla studentów i nauczycieli - moim 

głównym zmartwieniem jest jednak znalezienie równowagi pomiędzy tymi korzyściami i wartością, a tym, 

co niektórzy postrzegają jako wykorzystywanie (mojej) własności intelektualnej w celu osiągnięcia 

korzyści finansowych. 

Więcej informacji na temat licencjonowania 

Myślę, że nauczanie OER będzie bardziej popularne w przyszłości 

Posiadanie jak największej ilości materiałów 

zachęcanie do nauczania poprzez kursy online  

Więcej kursów online 

Nie, nie mam. 

ładna 

Nie w tej chwili. 
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2.8. Zalecenia 

 

Na podstawie naszej analizy wyników 88 odpowiedzi z ankiety internetowej przeprowadzonej w 

pięciu krajach UE (Finlandia, Grecja, Włochy, Polska i Wielka Brytania), proponujemy 

następujące zalecenia, aby zapewnić nauczycielom i uczniom możliwość tworzenia i 

korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). 

Rzecznictwo 

• Kształtowanie  świadomości  w  zakresie  OER  w  ramach  kształcenia  i  szkolenia 

zawodowego 

• Współpraca z decydentami politycznymi w zakresie korzyści płynących z OER dla 

systemu edukacji 

• Opowiadanie się za tym, że ponowne wykorzystanie Otwartych Zasobów 
Edukacyjnych (OER) jest użytecznym sposobem na opracowanie nowego 
programu nauczania. 
 

Polityka 

• Zapewnienie wsparcia dla nauczycieli, szczególnie w zakresie umiejętności 

informatycznych, otwartego licencjonowania i projektowania nauczania.  

• Instytucje akademickie do przydzielania czasu, nagród za tworzenie i korzystanie z 

OER 

• Masowe promowanie polityki dotyczącej prawnego zezwolenia nauczycielom i 

uczniom na udostępnianie stworzonych przez nich treści 

• Stworzenie opartej na dowodach efektywności kosztowej w zakresie przyjmowania 

OER. 

Praktyka 

• Zachęcanie nauczycieli do tworzenia OER wspólnie z uczniami i vice versa 

• Tworzenie kultury dzielenia się w instytucjach akademickich 
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• Zachęcanie do nauczania poprzez kursy online 

• Egzekwowanie  programu  rozwoju  zawodowego  nauczycieli  i  uczniów  w  zakresie 

OER. Program obejmujący licencjonowanie, informacje o prawach użytkowania oraz 

pedagogikę uczestniczącą. 

 

 

Nasze badanie pokazało, że tworzenie i dzielenie się OER może być sposobem na poprawę 

systemu edukacji, od nauczania do metodologii uczenia się. Ankieta online podkreśliła, jak 

ważnym narzędziem dla nauczycieli mogą być OER. OER mogą zaoszczędzić 

nauczycielom ogromnej ilości czasu na rozwój zasobów i umożliwić studentom korzystanie 

z zasobów akademickich w dogodnym dla nich czasie. W zaciszu własnego domu lub w 

klasie.  Wspieranie  OER  pomoże  w  pełni  wykorzystać  jego  zalety,  takie  jak  efektywność 

kosztowa i wzajemna łączność. 
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ROZDZIAŁ 3: EPALE, OPEN 
EDUCATION EUROPA I PLATFORMY UE 

 
PLATFORMY UE WSPIERAJĄCE OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE 
 
Na poziomie europejskim, Komisja Europejska w 2013 r. poświęciła OER specjalną przestrzeń, 

poprzez portal Open Education Europa, jako wirtualną przestrzeń do dyskusji na te tematy, z 

publikacją artykułów, jak również z momentami dyskusji online, aby stworzyć społeczność, która 

zajmuje się OER, ale z koncepcją otwartej edukacji. 

Portal działał od 2013 do 2018 roku. Wybrane materiały zostały włączone do strony internetowej 

Europe School Gateway i są nadal dostępne. 

Obecnie nie ma platform wspieranych przez instytucje europejskie, poświęconych wyłącznie 

Otwartym  Zasobom  Edukacyjnym,  ale  ciekawe  zasoby  można  znaleźć  na  innych  portalach 

wspieranych przez UE, ukierunkowanych na rodzaj edukacji: 

 

 

 

 

 

▪ EPALE - Dedykowane dla sektora edukacji dorosłych 

 

▪ EUROPE SCHOOL GATEWAY - poświęcony światu szkoły, od dzieciństwa do 

szkolnictwa wyższego (ISCED 0- ISCED 3) 

 
▪ SALTO  MŁODZIEŻY  -  poświęcone  młodzieży  i  skierowanym  do  niej  możliwościom 

edukacji pozaformalnej. 
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3.1. EPALE - Elektroniczna Platforma Kształcenia Dorosłych w 
Europie 

 

EPALE to pierwsza europejska platforma internetowa w całości poświęcona sektorowi edukacji 

dorosłych.  Jest  to  inicjatywa  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Edukacji  i  Kultury  (DG  EAC)  Komisji 

Europejskiej. Edukacji, 

Kultury i Sektora 

Audiowizualnego (EACEA), 

jest codziennie zarządzana 

przez Centralną Służbę 

Wsparcia (CSS) oraz Krajową 

Służbę Wsparcia (NSS), które 

przyczyniają się do 

wzbogacenia platformy 

EPALE o konkretne treści. 

Od 2014 roku, roku oficjalnego europejskiego startu, EPALE realizuje cel otwarcia na Europę 

narodowej debaty na temat zagadnień związanych ze ścieżkami edukacyjnymi dla dorosłych. 

Wzmacniając  współpracę  sieciową  i  tworząc  nowe  synergie  w  ramach  swojej  społeczności, 

system oferuje narzędzie do wyszukiwania kontaktów. 

Platforma  jest  skierowana  głównie  do  tych,  którzy  pełnią  profesjonalną  rolę  w  uczeniu  się 

dorosłych (dlatego nie angażuje bezpośrednio uczących się), ale rejestracja jest otwarta dla 

każdego, kto jest zainteresowany poznaniem badań, praktyk edukacyjnych i bardziej aktualnych 

refleksji na temat - w rzeczywistości - edukacji dorosłych, która cieszy się rosnącym 

zainteresowaniem w panoramie strategii europejskich. 
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W licznych dokumentach i badaniach przeprowadzonych na szczeblu europejskim, takich jak 

strategia "Europa 2020" i europejska agenda na rzecz kształcenia dorosłych, podkreśla się, że 

uczenie się przez całe życie i rozwój umiejętności są kluczowymi elementami zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz odpowiedzią na najważniejsze problemy 

naszych czasów (kryzys gospodarczy, starzenie się 

społeczeństwa,  strategia  gospodarcza  i  społeczna  Unii 

Europejskiej itp.) Agenda zwraca jednak uwagę na 

bardzo istotne luki w uczeniu się dorosłych, podkreślając, 

że wyniki Europy są gorsze niż w innych krajach, takich 

jak Azja czy Stany Zjednoczone: na naszym kontynencie 

jedna  piąta  dorosłych  wykazuje  bardzo  niski  poziom 

umiejętności  czytania i  pisania,  a  jedna  czwarta  nie 

potrafi skutecznie korzystać z technologii cyfrowych. 

EPALE  chce  przyczynić  się  do  poprawy  europejskich 

wyników dla dorosłych, ułatwiając debatę, dyskusję, 

wymianę  dobrych  praktyk  i  dialog  pomiędzy  sektorami 

zróżnicowanego świata edukacji dorosłych, tworząc 

synergię, zwiększając wykorzystanie Otwartych Zasobów 

Edukacyjnych, ułatwiając mobilność personelu i 

partnerstwa, stymulując innowacje, wiedzę na temat 

ustawodawstwa sektorowego, strategii finansowania, itp. 

 

EPALE wprowadza kilka istotnych innowacji. Po 

pierwsze,  łączy  dwa  często  odrębne  i  niekomunikujące 

się obszary, takie jak szkolenie zawodowe i kształcenie 

dorosłych zarówno w sferze formalnej, jak i nieformalnej i 

pozaformalnej. Wybór wielojęzycznej platformy z 

możliwością  rejestracji  zawsze  otwartej  podkreśla  chęć 

zaangażowania  różnych  podmiotów  i  reprezentowania 

wielu realiów sektora. 
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W portalu, w sekcji Tematy, znajduje się 5 makrotematów wybranych na poziomie europejskim 

aby nadać strukturę dyskusji: 

1. Wsparcie dla uczniów 

2. Środowisko uczenia się 

3. Umiejętności życiowe 

4. Polityka, strategie i finansowanie 

5. Jakość 

Platforma oferuje wiele bardzo przydatnych narzędzi, w tym kalendarz wydarzeń, słownik pojęć, 

centrum  zasobów  oraz  wszystkie  najnowsze  wiadomości  na  temat  kształcenia  dorosłych  w 

Europie, a także specjalną sekcję poświęconą polityce UE w dziedzinie "kształcenia dorosłych" 

z dogłębnymi informacjami na temat poszczególnych krajów. 

Centrum Zasobów EPALE jest bankiem materiałów, który wspiera nauczycieli i trenerów osób 

dorosłych,  aby  byli  na  bieżąco  z  najlepszymi  praktykami  i  dokumentami  referencyjnymi  dla 

uczenia się dorosłych. 

Ta sekcja zawiera studia przypadków innowacyjnych podejść do kształcenia dorosłych, raporty 

i dokumenty dotyczące polityki, jak również artykuły z gazet i czasopism. 

W tej sekcji można również znaleźć materiały OER: swobodnie dostępne zasoby w sektorze 

edukacji, materiały szkoleniowe i edukacyjne, zestawy narzędzi, podręczniki, narzędzia 

dydaktyczne, które można bezpośrednio wykorzystać lub dostosować w zależności od potrzeb. 

 

EPALE to także wsparcie projektowe: oferuje możliwość reklamowania konferencji, kursów i 

seminariów organizowanych w całej Europie, dzięki czemu jest doskonałym kanałem promocji 

działań Państwa organizacji na poziomie europejskim. Wydarzenia zamieszczone w kalendarzu 

są następnie rozpowszechniane poprzez konta EPALE w mediach społecznościowych 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube), aby dotrzeć do jak największej liczby osób. 

Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: https://epale.ec.europa.eu/it  
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3.2. EUROPE SCHOOL GATEWAY 

 

School Education Gateway, dostępny w 23 językach europejskich, jest platformą internetową 

dla nauczycieli, dyrektorów szkół, badaczy, osób kształcących nauczycieli, decydentów i innych 

specjalistów zajmujących się 

edukacją szkolną - w tym 

wczesną  edukacją  i  opieką 

nad  dzieckiem  (ECEC)  oraz 

kształceniem i szkoleniem 

zawodowym (VET).   

School Education Gateway 

jest bezpłatny dla wszystkich 

użytkowników i pomaga im 

w: 

▪ Bądź na bieżąco - co tydzień nowe treści, w tym opinie ekspertów, artykuły informacyjne, 

wywiady, aktualne publikacje i przykłady praktyk. 

▪ Znajdź zasoby - takie jak raporty z najnowszych badań, materiały dydaktyczne stworzone 

w ramach projektów europejskich i kursów szkoleniowych oraz Europejski zestaw narzędzi 

dla szkół, zawierający materiały na temat zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki 

oraz narzędzie do samooceny, które pomoże Ci w opracowaniu działań szkolnych. 

▪ Rozwijaj się - dzięki Akademii Nauczyciela, oferującej bezpłatne kursy online opracowane 

przez naszych wewnętrznych ekspertów, a także webinaria i materiały dydaktyczne. 

▪ Zapoznaj się z finansowaniem - dzięki portalowi Erasmus+ Szanse, zawierającemu trzy 

praktyczne  narzędzia  (katalog  kursów,  katalog  możliwości  wyjazdów  oraz  wyszukiwanie 

partnerstw  strategicznych),  które  pozwolą  szkołom  przygotować  wnioski  do  programu 

Erasmus+. 

 

Platforma składa się z 5 sekcji 

• LATEST- Nowe spojrzenie na politykę i praktykę edukacji szkolnej w Europie 

• VIEWPOINTS - Opinie ekspertów i badania dotyczące edukacji szkolnej 

• ZASOBY - Publikacje, poradniki i materiały dydaktyczne, aby być na bieżąco i doskonalić 

praktykę pedagogiczną. 
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• ERASMUS+ OPPORTUNITIES - Trzy narzędzia i informacje dla szkół w celu przygotowania 

ich wniosków w ramach programu Erasmus+ 

• AKADEMIA NAUCZYCIELSKA kursy online i stacjonarne, webinaria i materiały 

dydaktyczne. 

 

W dziale zasoby znajduje się wiele 

Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych,  nawet 

tych  scalonych  z  portalu  Otwarta  Edukacja 

Europa, który przestał działać w 2018 roku. 

Zarejestrowani użytkownicy mogą 

przyczyniać  się  do  powiększania  zasobów 

poprzez publikowanie treści. 

Poprzez  sekcję  "Zaproponuj  treść"  można 

wypełnić formularz online w celu przesłania 

sugestii i materiałów. Zespół redakcyjny przegląda wszystkie otrzymane zgłoszenia i wszystkie 

zgłoszenia biorą udział w przypadku, gdy ich materiał został wybrany do publikacji. 

 

Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: 

https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm 

 

 

3.3. SALTO-YOUTH  

SALTO-YOUTH jest siecią siedmiu Centrów Zasobów pracujących nad europejskimi obszarami 

priorytetowymi w dziedzinie młodzieży. 

W ramach Strategii Szkoleniowej Komisji 

Europejskiej, SALTO-YOUTH zapewnia zasoby 

do nauki pozaformalnej dla osób pracujących z 

młodzieżą i liderów młodzieżowych oraz 

organizuje szkolenia i działania mające na celu 

nawiązanie kontaktów, aby wspierać organizacje 
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i  Narodowe  Agencje  (NA)  w  ramach  programu  Komisji  Europejskiej  Erasmus+  Młodzież, 

Europejskiego Korpusu Solidarności i poza nim. 

Na tej stronie znajdziesz wiele narzędzi:  

❖   Europejski  Kalendarz  Szkoleń  to  miejsce,  w  którym  znajdziesz  szkolenia  i  seminaria 

prowadzone przez SALTO, Centrum Zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności, agencje 

krajowe programu Erasmus+ oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży. 

 

❖   Toolbox for Training zawiera setki narzędzi i pomysłów na zajęcia w pracy z młodzieżą 

 

❖    Otlas Partner Finding umożliwia Ci kontakt z tysiącami projektów młodzieżowych, dzięki 

czemu możesz budować silne partnerstwa i składać wnioski do programu Erasmus+. 

 

❖  Trainers Online for Youth to nasz katalog ponad 500 trenerów, którzy mogą przeprowadzić 

Twoje międzynarodowe szkolenia. 

Każde  z  siedmiu  centrów  zasobów  koncentruje  się  na  konkretnym  temacie  lub  regionie. 

Wszystkie znajdują się w różnych agencjach narodowych programu Erasmus+ i Europejskiego 

Korpusu Solidarności.  

Centra zasobów to: 

1)  SALTO Inclusion & Diversity (Belgia-Flandria) 

2)  Uczestnictwo i informacja SALTO (Estonia) 

3)  SALTO Training and Cooperation (Niemcy) 

4)  SALTO Europa Wschodnia i Kaukaz (Polska) 

5)  SALTO EuroMed (Francja) 

6)  SALTO Europa Południowo-Wschodnia (Słowenia) 

7)  Centrum Zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności (Austria) 

Oprócz swoich specyficznych priorytetów, Centra Zasobów SALTO-YOUTH mają wiele 

wspólnych zadań, takich jak rozwijanie zasobów szkoleniowych, wysyłanie regularnych 

biuletynów  o  priorytetach  Europejskiej  Młodzieży,  dostarczanie  Europejskiego  Kalendarza 

Szkoleń, udostępnianie doświadczonych europejskich trenerów młodzieżowych oraz ewaluacja 

działań szkoleniowych. 

 Platforma podzielona jest na trzy części: 
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• O SALTO 

•  Centra zasobów 

• Narzędzia 

W wyborze "Narzędzia" dostępne są setki 

przydatnych narzędzi do nauki - do pracy z 

młodzieżą i działań szkoleniowych. 

Toolbox  for  training  został  stworzony,  aby  pomóc 

trenerom młodzieżowym, nauczycielom i 

wychowawcom w znalezieniu i dzieleniu się 

przydatnymi narzędziami szkoleniowymi. 

Ważna i użyteczna uwaga jest skierowana do 

użytkowników:  narzędzia  same  w  sobie  nie  mają 

wpływu. Zadaniem użytkowników jest dostosowanie 

ich do swoich celów, kontekstu i grupy docelowej oraz " swoich umiejętności, aby przekształcić 

je w coś potężnego...". 

The Toolbox chce być społecznością uczącą się dla trenerów, osób pracujących z młodzieżą i 

nauczycieli, aby dzielić się, dyskutować i podnosić jakość metod edukacyjnych w ich codziennej 

pracy. 

 

Skrzynka narzędziowa zawiera 2198 wymienionych narzędzi, uporządkowanych według 

następujących kategorii: 

  Ćwiczenie symulacyjne 

  Energiser 

  Podręcznik 

  Grupa Wydział 

  Lodołamacz 

  Zajęcia grupowe 

 

Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: https://www.salto-youth.net/  
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ROZDZIAŁ 4: OTWARTE PLANY LEKCJI, 
KURSY- Jak zaplanować kurs z 
wykorzystaniem OER? 

 
Stosowanie otwartych praktyk edukacyjnych (OEP) w nauczaniu i uczeniu się promuje kulturę 

dzielenia się. Prowadzi do zwiększonej dostępności otwartych zasobów edukacyjnych (OER) 

oraz do praktyk nauczania i uczenia się, które są skoncentrowane na uczniu i oparte na 

partnerskim uczeniu się. OEP zwiększa przejrzystość i widoczność. Odnosi się do 

konkretnych praktyk nauczania i uczenia się, które nie tylko wykorzystują OER, ale są również 

otwarte na zmiany, adaptacje i współpracę. Otwarte praktyki edukacyjne są również związane 

z formalnym uznawaniem certyfikatów i uprawnień w zakresie otwartego nauczania. OEP 

wspiera wykorzystanie i ponowne użycie otwartych zasobów edukacyjnych, programów 

nauczania, nagranych wykładów i scenariuszy lekcji, a także dzielenie się doświadczeniami i 

strategiami nauczania, uczenia się i uczenia się. 

 

4.1. Projekt lekcji 

 
Deklaracja Otwartej Edukacji z Kapsztadu (CTOED, 2008), dokument założycielski ruchu 

OER, sugeruje, że otwarta edukacja ma potencjał, aby "umożliwić edukatorom korzystanie z 

najlepszych pomysłów ich kolegów" i przyjąć "nowe podejście do oceny, akredytacji i 

wspólnego uczenia się". OER są często konceptualizowane jako czynniki zmian3, głównie 

treści edukacyjne (np. OER, Open courseware). 

 

W miarę jak zmienia się praktyka zawodowa i oczekiwania, poszczególni nauczyciele muszą 

kontynuować naukę i poszerzać swoją praktykę, aby nadążyć za zapotrzebowaniem. Zmiana 

jest wymagana nie tylko w tym, co nauczyciele robią, ale także w tym, jak myślą i 

 
 
3  Anderson, 2006; Banzato, 2012; Ehlers & Conole, 2010 
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konceptualizują elementy swojej praktyki4. Edukatorzy muszą jednocześnie przyjąć podwójną 

rolę: nauczyciela i uczącego się, co pozwoli im uczyć się z własnej praktyki zawodowej i 

wnosić do niej swój wkład. Integrując OER, edukatorzy muszą budować zrozumienie i rozwijać 

świadomość tego, czym są OER i jak można je wykorzystać. Aby osiągnąć wyższy poziom 

wykorzystania, nauczyciele muszą rozpoznać, w jaki sposób OER mogą zaspokoić potrzeby, 

zastanowić się, co oznacza ponowne wykorzystanie OER i jak przejawia się to w ich praktyce. 

Zaangażowanie w OER może promować zmiany w praktyce edukatorów, w tym zmianę 

podejścia do programów nauczania i treści5, zwiększenie refleksji nad bieżącą praktyką6 oraz 

promowanie nowych, bardziej zespołowych metod pracy7. 

 

Kiedy nauczyciele doświadczają sensownego uczenia się podczas odkrywania własności 

intelektualnej reprezentowanej przez OER, mogą sobie wyobrazić, jak zaadaptowaliby 

istniejące zasoby dla swoich uczniów. Podczas gdy ustrukturyzowane OER (np. podręczniki, 

kompletne kursy) są często używane z niewielkimi modyfikacjami, niestrukturalne OER (np. 

klipy wideo, zdjęcia) oferują dużą elastyczność w adaptacji i pasują do natury projektowania 

lekcji, które obejmują procesy twórcze, takie jak planowanie lekcji i tworzenie cyfrowych 

materiałów dydaktycznych. 

Nauczyciele najpierw obserwują przykłady, potem coraz bardziej internalizują reprezentacje 

poprzez adaptację OER, by w końcu rozszerzyć zakres poznania i wyprzedzić zadanie 

projektowe. W miarę postępu procesu projektowania lekcji, nauczyciele stopniowo uzyskują 

kontrolę wykonawczą nad swoimi projektami lekcji i uniezależniają się od nieodłącznego 

projektu lub kontekstu oryginalnych zasobów i koncentrują się na swoich kontekstach 

nauczania. 

 

 

 

 
 
4 Tynjälä, 2013 r. 
 
5 Beetham, Falconer, McGill, & Littlejohn, 2012; Caswell, Henson, Jensen, & Wiley, 2008. 
 
6 Beetham i in., 2012 
 
7 Beetham et al, 2012; Lane & McAndrew, 2010. 
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Nowe ramy dla włączania OER do projektowania lekcji 

W oparciu o te ramy, można zastosować cztery zasady i wskazówki do wdrożenia działań 

projektowych opartych na OER (patrz tabela poniżej), które zostały zaadaptowane z modelu 

Angeli (2005). Sugeruje się następujące 6 kroków: wybór tematu, obserwacja strategii 

nauczania, planowanie zajęć, opracowanie materiałów, ewaluacja i korekta.  

Krok 
Faza projektowania 

lekcji 
Zasada i wytyczne 

Obserwacja/identyfikacja 

reguł 
• Wybór tematu 

• Obserwacja 

strategii 

nauczania 

Zlecić  nauczycielom  odkrywanie  OER, 

które mają różne podejścia do tych 

samych tematów 

• Zachęcanie nauczycieli do szukania 

OER,  które  przedstawiają  zarówno 

wypracowane (np. scenariusze 

lekcji), jak i modelowe przykłady (np. 

filmy z ćwiczeniami w klasie). 

• Zachęcanie nauczycieli do 

poszukiwania OER, które 
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prezentują różne metody 

pedagogiczne  (np.  uczenie  się  we 

współpracy, uczenie się w oparciu o 

projekty). 

• Zaangażowanie nauczycieli w 

porównywanie zidentyfikowanych 

OER w celu określenia 

najważniejszych cech. 

Adaptacja zasobów/Kontrola 

wykonawcza/Internalizacja 
• Planowanie 

działań 

klasowych 

• Opracowywanie 

materiałów 

Ułatwienie dogłębnego przetwarzania 

poznawczego 

• Zachęć nauczycieli do 

przedstawiania pomysłów na 

ulepszenie zidentyfikowanych OER. 

• Poproś  nauczycieli  o  dostosowanie 

OER do kontekstu lekcji. 

• Zachęcanie nauczycieli, aby nie 

powielali w swoich projektach lekcji 

nieodłącznych elementów 

oryginalnych zasobów 

Umożliwienie nauczycielom coraz 

większej autonomii w zakresie 

projektowania lekcji 

• Pomoc nauczycielom w przejściu od 

obserwowania ustrukturyzowanych 

OER (np. kompletnych 

podręczników) do manipulowania 

nieustrukturyzowanymi OER (np. 

mikro-treści, obiekty edukacyjne). 
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• Stopniowe usuwanie wskazówek 

dotyczących  wykorzystania  OER  i 

projektowania lekcji 

Refleksja/Rewizja 
• Ocena 

• Rewizja 

Zachęcanie do interakcji między 

rówieśnikami w celu poprawy wyników 

projektowania lekcji 

• Poproś nauczycieli, aby sprawdzili i 

skomentowali wyniki projektów 

swoich kolegów. 

• Doprowadzenie do tego, by 

nauczyciele zastanowili się i 

poprawili swoje projekty lekcji w 

oparciu o informacje zwrotne od 

swoich kolegów. 

 

Zasada 1: Niech nauczyciele odkrywają OER, które prezentują nowe podejście do tego 

samego tematu. 

Zetknięcie się z różnymi podejściami pedagogicznymi pozwala nauczycielom zaobserwować 

konsekwencje wdrożenia tych podejść w klasie, co jest uważane za formę uczenia się przez 

obserwację. Obserwacja odkrywcza przyczynia się do określenia, jakie działania nauczyciele 

chcą wdrożyć, aby skutecznie nauczać wybranego tematu. Porównywanie wielu przykładów 

pomaga uczniom odkryć krytyczne aspekty problemu i uzyskać głęboki wgląd w treść8. Ważne 

jest również, aby korzystać z różnych przykładów, aby zdobyć różne umiejętności9. 

 

Zasada 2: Ułatwiaj dogłębne przetwarzanie poznawcze 

W fazie planowania nauczyciele wymyślają, jak przekształcić reprezentacje zaobserwowane w 

OER w konkretne działania, które można zrealizować. OER są tworzone w trakcie 

 
 
8 Große & Renkl, 2006 
 
9 Renkl, 2014 
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użytkowania, dlatego nie mogą być "po prostu przeniesione w nowe miejsce"10. Faza 

opracowywania materiałów służy nauczycielom do dekonstrukcji i rekontekstualizacji treści 

reprezentowanych w OER11, co jest wymagane ze względu na ich nieodłączną konstrukcję, 
12oraz do dostosowania zasobów do własnych wzorców pedagogicznych. Działania 

projektowe prowadzą do dogłębnego zrozumienia treści, które mają być nauczane13. 

 

Zasada 3: Umożliwienie nauczycielom coraz większej autonomii w planowaniu lekcji 

Koehler i Mishra (2005) podkreślają, że uczestnicy działań projektowych powinni być raczej 

twórcami wiedzy niż jej konsumentami. Projektowanie angażuje krytyczne decyzje uczących 

się w procesie tworzenia, ponieważ podejmują oni kilka iteracyjnych procesów (np. 

eksploracja zasobów, weryfikacja rozwiązań, refleksja nad wynikami), aby uzyskać 

zadowalające rezultaty projektu14. 

 

Zasada 4: Zachęcanie do interakcji z rówieśnikami w celu poprawy wyników nauczania  

W projektowaniu planu lekcji faza refleksji jest niezbędna, by umożliwić nauczycielom 

opracowanie uzasadnienia pedagogicznego. Faza rewizji prowadzi do dopracowania projektu 

lekcji i15ułatwia proces oparty na projektowaniu. Coaching rówieśniczy, jako typowa forma 

uczenia się opartego na modelu rówieśniczym, został powszechnie uznany za metodę 

wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli16. 

 

 

 
 
10 Ponti, 2014, s. 155 
 
11 Littlejohn & Hood, 2017 
 
12 Conole, McAndrew, & Dimitriadis, 2010; Ponti, 2014. 
 
13 Conole et al., 2010 
 
14 Doppelt & Schunn, 2008 
 
15 Angeli, 2005 r. 
 
16 Piece, 2004 r. 
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4.2. Wskazówki dla nauczycieli 

 

Praktyki pedagogiczne mogą zostać zmienione w taki sposób, by uwzględniały otwartość na 

wszystkich poziomach. Plany lekcji, szablony ocen i projekty edukacyjne mogą być 

udostępniane innym nauczycielom. Nagrania lekcji mogą być również udostępniane w formie 

wideo lub podcastów, aby uczynić przedmiot widocznym i dostępnym dla wszystkich. Zadania 

kursowe mogą być kreatywnie zaprojektowane w ramach współpracy. Wzajemna ocena może 

ułatwić ocenę jakości OER w repozytorium obiektów nauczania (LOR). MERLOT, ARIADNE i 

OER  Commons,  jak  np.  rankingi,  komentarze,  tagi  społecznościowe,  czy  koncepcja  peer 

production 17oraz  rekomendacje  w  społeczności.  Wykładowcy  korzystający  z  OEP  powinni 

również pełnić rolę ambasadora swojej instytucji w celu promowania polityki otwartej edukacji, 

takiej  jak  doradztwo  w  zakresie  projektowania  ścieżek  kształcenia,  otwarty  tutoring,  otwarte 

zasoby edukacyjne, ocena, MOOCs, otwarte kursy online, uznawanie wcześniejszego 

wykształcenia oraz wsparcie akredytacyjne. 

Wykładowca  powinien  być  pewny  siebie  w  korzystaniu  z  szerokiego  zakresu  technologii 

cyfrowych w celu zwiększenia potencjału tworzenia i dzielenia się praktykami nauczania i OER. 

 

Kolejnym aspektem, który należy rozważyć przy planowaniu kursu online lub prowadzeniu już 

istniejącego kursu online, jest jego skalowalność. Wykładowca musi wziąć pod uwagę, że jeśli 

liczba  uczestników/studentów  będzie  większa,  trzeba  będzie  ponownie  rozważyć  metodę 

oceny.  W  tym  przypadku  priorytetem  będzie  ocena  koleżeńska  i  uczenie  się  od  siebie 

nawzajem.  Ponadto,  jeśli  studenci  uczą  się  w  klasie  poprzez  pracę  w  grupach,  nauczyciel 

będzie  musiał  zaprojektować  alternatywne  rozwiązania  w  kontekście  cyfrowym.  Również  w 

fazie projektowania wykładowca będzie musiał zdecydować, czy cały kurs ma być prowadzony 

online, czy też ma być to metoda hybrydowa, obejmująca częściowo nauczanie bezpośrednie, 

a częściowo nauczanie online. 

 

 

 

 

 

 
 
17 Auvinen 2009 
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4.3. Przykłady stron internetowych umożliwiających dzielenie się 
programami nauczania i scenariuszami lekcji 

 

Strony  internetowe  służące  do  dzielenia  się  programami  nauczania  są  wykorzystywane  do 

gromadzenia materiałów i najlepszych praktyk. Nauczyciele mogą w nich zamieszczać swoje 

prace, współpracować, oceniać prace innych po ich wykorzystaniu: 

• Learn Zillion jest jak Khan Academy of Common Core, z tysiącami lekcji. Założona przez 

szkołę  w  Waszyngtonie,  D.C.,  jako  repozytorium  dla  lekcji  screencastów  przez  ich 

najlepszych nauczycieli. 

• PBS Learning Media to bezpłatna usługa, która gromadzi treści cyfrowe od zaufanych 

organizacji i nadawców publicznych, w tym filmy, gry, klipy audio, zdjęcia i plany lekcji. 

Shmoop jest stosunkowo skupiony na przygotowaniu do testu, oferują przewodniki do 

nauki, plany lekcji i przykładowe quizy, napisane przez studentów Ph.D. 
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ROZDZIAŁ 5: WDROŻENIE OER 
 

Otwarte Zasoby Edukacyjne OER zapewniają trenerom i nauczycielom VET natychmiastowe, 

niskobudżetowe i łatwo dostępne rozwiązanie, z którego mogą korzystać podczas szkoleń i 

działań  online18.  Otwarte  Zasoby  Edukacyjne,  będąc  w  100%  darmowe  dla  mas,  są  łatwo 

dostępne, aby wesprzeć organizatorów VET w prowadzeniu wszelkiego rodzaju kursów i zajęć 

online,  jak  również  podczas  przygotowywania  szkoleń  on-  i  off-line.  Zasoby  te,  będące 

materiałami szkoleniowymi znalezionymi w sieci, pomagają uczącym się w korporacji poszerzyć 

swoją  wiedzę  i  pogłębić  zrozumienie  wielu  tematów  i  zagadnień.  Z  drugiej  strony,  OER 

wyposażają nauczycieli, trenerów i innych specjalistów VET w niezbędne narzędzia i materiały, 

które wzbogacają ich kursy i szkolenia, oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.   

 

Source: https://pixabay.com/el/illustrations/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-usb-

%CE%B2%CF%8D%CF%83%CE%BC%CE%B1-2099928/ 

 

 

 

 

 
 
18  https://elearningindustry.com/tips-use-open-educational-resources-online-training 
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5.1. Opcje OER 

OER  wykorzystują  repozytoria  online  i  biblioteki,  otwarte  podręczniki,  eBooki  biblioteczne, 

jednak 19oprócz korzystania tylko z tych zasobów, OER mogą być również wdrażane poprzez 

kuratorowanie różnych zasobów cyfrowych o otwartym dostępie. Na przykład, wykłady TED, 

inne  materiały  wideo,  strony  internetowe,  przedmioty  nauczania  i  wiele  innych  mogą  być 

również zaliczane do kolekcji Otwartych Zasobów Edukacyjnych.  

 

Source: https://pixabay.com/el/vectors/%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-

%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-5284652/ 

 

Repozytoria online20 :  

Otwarte (dostępowe) repozytoria można zdefiniować jako zbiór pełnotekstowych dokumentów 

dostępnych w internetowych bazach danych, do których można uzyskać swobodny i 

natychmiastowy dostęp. 21Mogą to być zarówno repozytoria instytucjonalne, jak i tematyczne. 

Pierwsze z nich to cyfrowe zbiory dorobku naukowego tworzone w ramach instytucji badawczej. 

 
 
19  https://library.raritanval.edu/opened/examples 
 
20 https://canberra.libguides.com/c.php?g=599341&p=4148816 
 
21 https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/open-access-repository 
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Repozytoria instytucjonalne są zarządzane przez instytucje badawcze w celu przechowywania 

prac własnych autorów, a ich tworzenie jest istotną promocją komunikacji naukowej. Chociaż 

większość repozytoriów instytucjonalnych ma na celu udostępnianie wyników badań 

naukowych w sposób otwarty, zazwyczaj zawierają one kombinację: 

• Pełny tekst w otwartym dostępie (OA) 

• Pełny tekst objęty embargiem 

• Tylko zapisy metadanych 

Repozytoria tematyczne to cyfrowe zbiory wyników badań w ramach poszczególnych dziedzin 

lub dyscyplin, opracowane specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb tych społeczności. 

Publikacje badawcze w większości repozytoriów tematycznych są dystrybuowane globalnie  i 

możliwe do przeszukiwania w sieci: 

 

Przykłady: 

CORE  (Connecting  Repositories)  (Uniwersytet  Otwarty):  CORE  zapewnia  przeszukiwalny 

dostęp do milionów prac badawczych z repozytoriów i czasopism Open Access. Przydatny do 

wyszukiwania prac dyplomowych i doktorskich. (Najlepiej oglądać w przeglądarkach Firefox lub 

Chrome) 

JURN Unikalna wyszukiwarka poświęcona indeksowaniu wolnych i ogólnodostępnych 

czasopism i prac dyplomowych z dziedziny sztuki i nauk humanistycznych, nauki, biomedycyny, 

biznesu i ekologii. 

Katalog  OAIster  zawiera  miliony  rekordów  reprezentujących  zasoby  cyfrowe  w  otwartym 

dostępie, które mogą pomóc w tworzeniu kolekcji otwartego dostępu na całym świecie.  
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Podręczniki: 

Zaadoptuj otwarty podręcznik  

Istnieje już wiele otwartych podręczników z różnych dziedzin. Podręczniki te można znaleźć, 

przeszukując repozytoria otwartych podręczników, do których odnośniki znajdują się na stronie 

głównej tego przewodnika. Aby korzystać z otwartego podręcznika, prowadzący zajęcia musi 

po  prostu  zdecydować,  którego  podręcznika  użyć  i  zapewnić  studentom  dostęp  do  tego 

podręcznika. Dwie z najłatwiejszych opcji zapewnienia dostępu to: 

• Link do otwartego podręcznika na stronie, na której go znalazłeś.  

• Pobierz podręcznik ze strony, na której go znalazłeś, a następnie załaduj plik do swojego 

kursu w uczelnianym systemie CMS 

Link do podręcznika biblioteki Open Textbook: http://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/ 

 

Otwarte  podręczniki  mogą  być  dostępne  w  następujących  typach  plików,  w  zależności  od 

podręcznika: 

• PDF (najpopularniejszy dostępny typ pliku) 

• Word doc 

• EPUB  -  standardowy  typ  pliku  eBooka  dla  wielu  czytników  eBooków  i  urządzeń 

mobilnych; może być odczytywany na urządzeniach Nook i Kobo oraz na komputerach 

stacjonarnych za pomocą programów Adobe Digital Editions, EPUB File Reader i innych 

• MOBI - typ pliku używany przez Amazon Kindle 

• WXR - typ pliku Pressbooks (oparty na platformie autorskiej WordPress) 
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Remix Textbooks: 

Jeśli  nie  istnieje  kompletny  podręcznik  otwarty,  który  spełniałby  potrzeby  kursu,  można 

stosunkowo łatwo stworzyć podręcznik otwarty, łącząc rozdziały z dwóch lub więcej otwartych 

podręczników. Ponieważ otwarty podręcznik może być modyfikowany bez ograniczeń 

wynikających z praw autorskich, możesz swobodnie wybierać części otwartego podręcznika, 

które chcesz wykorzystać i łączyć je z innymi rozdziałami otwartego podręcznika lub zasobami 

w sposób, który uznasz za stosowny.  

Otwarty  podręcznik  Business  Law  II  używany  przez  instruktorów  RVCC  jest  przykładem 

zremiksowanego podręcznika. Zamiast liniowego przechodzenia przez istniejący otwarty 

podręcznik, członek wydziału wybrał rozdziały z dostępnych otwartych podręczników, które są 

najbardziej istotne dla treści nauczanych na zajęciach. Poszczególne rozdziały są następnie 

dodawane jako materiały do osi czasu w WebStudy zgodnie z tym, kiedy lektury są przypisane 

w ciągu semestru. Biblioteka stworzyła również przewodnik z plikami rozdziałów, aby studenci 

mieli do nich dostęp bez konieczności logowania się do WebStudy.  

 

Curate Open Materials: 

Są to otwarte kursy z uniwersytetów i szkół wyższych, które mogą być tworzone w całości w 

Google docs poprzez kuratelę otwartego podręcznika, filmów z YouTube i strony z pracami 

domowymi z matematyki online (MyOpenMath.com).  

Przykład:  

MyOpenMath został zaprojektowany dla matematyki, zapewniając dostarczanie zadań 

domowych, quizów i testów z bogatą zawartością matematyczną. Uczniowie mogą otrzymać 

natychmiastową informację zwrotną na temat algorytmicznie wygenerowanych pytań z 

odpowiedziami w postaci liczb lub wyrażeń algebraicznych. 

 Source:https://pixabay.c om/el/illus trati ons/%C F%80%CE%B1%CF %81%C E%BF%C F%85%CF%83%CE%AF %CE%B1%CF% 83%CE%B7-gui-e-learni ng-%CF%86%CF %85%CF %83%C E%B9%C E%BA%CE%AC-341444/  
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Curate Free Materials: 

Czasami wszystkie zasoby, które chciałbyś przypisać do danej klasy mogą nie być "otwarte" w 

najczystszym tego słowa znaczeniu. Innymi słowy, mogą nie być całkowicie wolne od 

ograniczeń praw autorskich lub kosztów. Przykłady zasobów, które mogą być bezpłatne dla 

studentów, ale nie są "otwarte" w najściślejszym sensie, obejmują: 

• Zawartość zastrzeżonych bibliotecznych baz danych 

Instruktorzy  mogą  linkować  do  treści  w  bazach  danych  za  pomocą  linku,  który  wymaga  od 

studenta uwierzytelnienia ("zalogowania się") do bazy danych. Linki te mogą być dostarczone 

wykładowcom przez bibliotekarzy, lub są czasami dostępne w samych artykułach jako 

"permalinki". 

• eBooki dostępne przez bibliotekę 

Biblioteka  subskrybuje  kolekcje  eBooków,  a  wiele  z  nich  pozwala  na  nieograniczoną  liczbę 

jednoczesnych użytkowników. Podobnie jak w przypadku baz danych, biblioteka ponosi koszty 

zakupu eBooka, aby udostępnić go studentom za pomocą ich loginu instytucjonalnego. Wydział 

powinien sprawdzić z bibliotekarzem, czy istnieje ograniczenie liczby jednoczesnych 

użytkowników, aby uniknąć sytuacji, w której studenci zostaną "wyrzuceni" z danego zasobu, 

ponieważ limit został wyczerpany.  

• Materiały chronione prawem autorskim na stronach internetowych 

Mimo,  że  są  one  swobodnie  dostępne,  wiele  artykułów  online  jest  chronionych  prawami 

autorskimi  autora  lub  wydawcy.  Możesz  podać  linki  do  materiałów  chronionych  prawem 

autorskim, aby uczniowie mieli do nich dostęp. 
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5.2. Narzędzia do tworzenia OER 

Ten zestaw startowy został stworzony, aby zapewnić instruktorom wprowadzenie do 

korzystania i tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych (OER). Tekst podzielony jest na pięć 

części: Getting Started, Copyright, Finding OER, Teaching with OER oraz Creating OER. Mimo 

że niektóre rozdziały zawierają bardziej zaawansowane treści, zestaw startowy jest 

przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników, którzy zupełnie nie znają się na Otwartej 

Edukacji.  

Możesz pobrać OER Starter Kit tutaj! 

OER w Canvas 22: W Canvas istnieje kilka kursów, które zostały zaprojektowane w oparciu o 

otwarte podręczniki lub inne OER. Można je znaleźć w Canvas Commons. Ale co to jest Canvas 

Commons? 

Commons to repozytorium obiektów edukacyjnych, które umożliwia edukatorom znajdowanie, 

importowanie  i  dzielenie  się  zasobami.  Jako  cyfrowa  biblioteka  pełna  treści  edukacyjnych, 

Commons pozwala użytkownikom Canvas dzielić się zasobami edukacyjnymi z innymi 

użytkownikami, jak również importować je do kursów Canvas. 

Aby  włączyć  Commons  do  swojej  instancji  w  Canvas,  skontaktuj  się  ze  swoim  Customer 

Success  Managerem.  Aby  uzyskać  dostęp  do  Commons,  musisz  posiadać  adres  email 

powiązany z Twoim kontem na Canvas. 

 

Wskazówki:  

• Commons jest dostępne na wszystkich kontach Free for Teacher (FFT). Użytkownicy 

Free for Teacher są ograniczeni do wyszukiwania, importowania i udostępniania 

publicznych zasobów. 

• Commons zawiera podobne funkcjonalności z Blueprint Courses. Aby dowiedzieć się 

więcej o Blueprint Courses, zobacz plik PDF z porównaniem Blueprint Courses i Canvas 

Commons. 

 

 
 
22  https://community.canvaslms.com/docs/DOC-16744-what-is-canvas-commons 
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Co mogę zrobić z Commons? 

• Tworzenie osobistego repozytorium obiektów edukacyjnych 

• Zbuduj  kurs  od  podstaw  z  odpowiednich  materiałów  udostępnionych  przez  innych 

użytkowników Canvas 

• Stwórz nazwę dla siebie i swojej instytucji jako eksperta w danej dziedzinie 

 

 

5.3. WDROŻENIE OER 

Pierwszą  rzeczą,  którą  powinniście  zrobić  jest  upewnienie  się,  że  wiecie,  jak  OER  będą 

wykorzystywane.  Powinniście  być  w  stanie  wyobrazić  sobie,  jak  wyglądałby  idealny  system 

OER, w tym oczekiwany wpływ na waszych beneficjentów23.  

Kolejnym krokiem jest określenie, jakie zasoby będą potrzebne do wdrożenia OER w grupie 

docelowej, w tym kluczowy personel, infrastruktura cyfrowa i techniczna, materiały 

instruktażowe, oprogramowanie, itp. Wszystkie te elementy składają się na największy problem, 

z którym musisz się zmierzyć - jakość Twojego OER. Następnie należy nakreślić konkretny 

harmonogram, w którym planujemy osiągnąć to, co chcemy.  

Będziecie musieli zidentyfikować interesariuszy, których potrzebujecie oraz określić ich rolę i 

obowiązki w tworzeniu i wdrażaniu OER, a następnie opracować wiarygodną i silną strategię 

komunikacji, identyfikując grupy, z którymi musicie się komunikować i ich potrzeby. 

Na koniec zaplanujcie, w jaki sposób określicie, czy odnieśliście sukces w tworzeniu, dystrybucji 

i wdrażaniu waszych OER. 

 

Wskazówki, jak korzystać z OER 

1. Zweryfikuj prawa do wykorzystania Większość Otwartych Zasobów Edukacyjnych posiada 

licencję  Creative  Commons,  co  czyni  je,  ogólnie  rzecz  biorąc,  wolnymi  do  wykorzystania. 

Istnieją  jednak  różne  odmiany  tej  licencji,  a  także  różne  zastrzeżenia.  Niektóre  z  zasobów 

internetowych  Creative  Commons  wymagają  podania  autorstwa.  Na  przykład,  w  przypadku 

 
 
23 https://blog.tcea.org/oer-implementation/ 
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niektórych zasobów, jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie treści szkolenia online w swoich 

materiałach  e-learningowych,  musisz  zamieścić  link  lub  informację  o  uznaniu  autorstwa, 

podczas gdy w przypadku innych nie ma żadnych ograniczeń związanych z prawami autorskimi.  

Ogólna zasada: Zazwyczaj nie musisz podawać żadnych oznaczeń dla treści szkolenia online, 

które  nie  są  modyfikowane  lub  ponownie  wykorzystywane.  Na  przykład,  jeśli  po  prostu 

umieścisz link do zasobu w swoim kursie szkoleniowym online. 

 

2. Sprawdź test zapewnienia jakości przed ich użyciem Zasoby online mogą być darmowe. 

Ale  czy  warto  dodawać  je  do  swojego  kursu  szkoleniowego  online?  Każdy  Otwarty  Zasób 

Edukacyjny powinien najpierw przejść test jakości, aby upewnić się, że jest rzeczowy i zgodny 

z Twoimi celami nauczania. Czy zawiera statystyki, które są poparte wiarygodnymi źródłami? 

Czy  zawiera  wysokiej  jakości  teksty  i  grafikę?  Czy  wyjaśnia  pojęcia,  czy  też  powoduje 

przeciążenie poznawcze? Zasób online musi spełniać wszystkie wymagania, aby znaleźć się w 

twoim  programie  szkoleniowym  online.  Rozsądnie  jest  zlecić  ekspertowi  ds.  przedmiotu 

zbadanie  każdego  otwartego  zasobu  edukacyjnego,  zanim  zostanie  on  włączony  do  kursu 

szkoleniowego online. 

3. Stwórz Repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych Sekretem sukcesu Otwartych 

Zasobów Edukacyjnych jest ich wygoda. Pracownicy powinni być w stanie zalogować się do 

systemu i mieć natychmiastowy dostęp do wartościowych zasobów szkoleniowych online. Z 

tego powodu, warto stworzyć repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych, takie jak lista 

główna, która zawiera hiperłącza i kategorie. Na przykład, jedna sekcja repozytorium może być 

przeznaczona na procedury zgodności, podczas gdy inna zapewnia zasoby online "w chwili 

potrzeby"  dla  zadań  związanych  z  pracą  lub  narzędzi  do  budowania  umiejętności.  Daje  to 

również pracownikom możliwość tworzenia własnych, spersonalizowanych ścieżek 

szkoleniowych online. Na przykład, pracownik działu sprzedaży może wybrać Otwarte Zasoby 

Edukacyjne, których potrzebuje, aby poprawić swoje umiejętności negocjacyjne i 

komunikacyjne. 

4. Wykorzystaj Otwarte Zasoby Edukacyjne do inspiracji Otwarte Zasoby Edukacyjne są 

również idealne dla specjalistów eLearningu, którzy tworzą szkolenia online. Możesz 

wykorzystać je jako inspirację do kolejnego projektu eLearningowego lub do pogłębienia wiedzy 

na dany temat. Na przykład, musisz stworzyć scenariusz oparty na zadaniach, który zapewni 

rzeczywiste  doświadczenie  szkolenia  online.  Z  pomocą  Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych 
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możesz zbadać kroki i umiejętności związane z tym zadaniem, zwłaszcza jeśli te zasoby online 

zostały  opracowane  przez  Subject  Matter  Experts  i  specjalistów  w  danej  dziedzinie.  W  ten 

sposób oszczędzasz czas i koszty związane ze zlecaniem pracy na zewnątrz, ponieważ masz 

do dyspozycji bogactwo wiedzy. Pójdź o krok dalej, oferując swojemu zespołowi e-

learningowemu listę pomocnych Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla Twojego 

nadchodzącego projektu szkoleniowego online. 

5.  Wykorzystaj  zasoby  do  tworzenia  kompleksowych  kursów Jeśli  licencja  Creative 

Commons określa, że możesz modyfikować zasoby online, dostosuj zawartość szkolenia online 

do  swoich  potrzeb.  Na  przykład,  tylko  jeden  aspekt  Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych  jest 

zgodny z Twoimi celami i założeniami. W związku z tym, możesz wybrać elementy, które chcesz 

włączyć,  a  resztę  odrzucić.  Jest  to  idealne  rozwiązanie  dla  organizacji  z  ograniczonym 

budżetem  na  eLearning  lub  z  niewielkim  doświadczeniem  w  szkoleniach  online.  Wystarczy 

znaleźć zasoby z nieograniczonymi licencjami Creative Commons, a następnie użyć szybkiego 

narzędzia do tworzenia eLearningu, aby opracować skuteczne materiały szkoleniowe online. 

6. Eksploruj Jednym z najbardziej korzystnych działań szkoleniowych online jest samodzielna 

eksploracja. Uczniowie VET mają możliwość budowania swojej wiedzy i umiejętności w swoim 

własnym tempie. Podobnie, mogą skupić się na swoich celach i potrzebach, co pozwala im 

wypełnić  osobiste  luki  w  wydajności.  Aby  ułatwić  ten  proces,  zapewnij  uczniom  dostęp  do 

otwartych zasobów edukacyjnych, a następnie pozwól im ustalić harmonogram. Jest to kolejny 

powód, dla którego repozytoria Otwartych Zasobów Edukacyjnych są wartościowymi 

narzędziami szkoleniowymi online. Pracownicy mają stały i nieograniczony dostęp do pomocy 

dydaktycznych,  które  mogą  im  pomóc  w  podnoszeniu  kwalifikacji  i  zwiększaniu  wydajności 

pracy, nawet jeśli nie są zaplanowane żadne formalne sesje szkoleniowe online. Możesz nawet 

włączyć  "misje"  odkrywania  Otwartych  Zasobów Edukacyjnych  w  formie  działań  współpracy 

grupowej online. Podziel swoich uczniów na zespoły i poproś ich o stworzenie listy otwartych 

zasobów edukacyjnych skoncentrowanych na danym temacie. Następnie mogą podzielić się 

nią  ze  swoimi  rówieśnikami,  którzy  również  mogą  skorzystać  z  nowo  powstałej  biblioteki 

zasobów. 

7. Seminaria i warsztaty dotyczące Otwartych Zasobów Edukacyjnych 

Dwa  najczęstsze  wyzwania  związane  z  Otwartymi  Zasobami  Edukacyjnymi  w  szkoleniach 

online to brak świadomości i wiedzy technicznej. Wielu uczniów i pracowników VET może nawet 

nie  wiedzieć,  że  istnieją  Otwarte  Zasoby  Edukacyjne,  które  mogą  pomóc  im  w  poprawieniu 

wyników w pracy lub nauce. Nawet jeśli wiedzą, może im brakować niezbędnego doświadczenia 
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technicznego, aby znaleźć i uzyskać dostęp do tych zasobów szkoleniowych online. Z tego 

powodu, powinieneś rozważyć przeprowadzenie warsztatów lub webinaru na żywo na temat 

Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych.  Skorzystaj  z  okazji,  by  poinformować  ich  o  korzyściach 

płynących z Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz o tym, jak z nich korzystać. Zaproponuj 

uczniom przejścia i tutoriale online, które pokażą im, jak uzyskać dostęp do materiałów i znaleźć 

potrzebne informacje. Przede wszystkim jednak, zaoferuj im stałe wsparcie, aby mogli pokonać 

typowe przeszkody. 

Otwarte zasoby edukacyjne mogą obniżyć koszty szkoleń online i zwiększyć korzyści dla osób 

uczących się i pracowników VET. Należy jednak używać ich mądrze, aby osiągnąć pożądany 

rezultat. W przeciwnym razie, zamiast uprościć skomplikowane koncepcje, można doprowadzić 

do dezorientacji uczestników szkolenia.  

 

Siedem  wskazówek  dotyczących  wykorzystania  Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych  może 

pomóc  Ci  skutecznie  poprawić  ROI  (Return  On  Investment)  szkoleń  online,  a  tym  samym 

zapewnić, że programy rozwojowe Twoich grup  docelowych  dostarczą wysokiej jakości 

doświadczeń edukacyjnych, które napędzają wpływ i zwiększają rentowność24. 

 

Praktyczne wdrożenie OER opisano w rozdziale sześć. 

 

 

 

 
 
24 https://wikieducator.org/Otago_Polytechnic/Implementation_plan#Dimensions_or_aspects_our_OER_implementation_plan_should_cover.3F 
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ROZDZIAŁ 6: PEDAGOGIKA I 
PRAKTYCZNOŚĆ - praktyczne kroki, 
które należy podjąć, aby stworzyć OER 

 
6.1. Pojęcia 

 

Edukacja Otwarta 

Edukacja otwarta to edukacja bez akademickich wymagań wstępnych, oferowana zazwyczaj w 

Internecie. Otwarta edukacja poszerza dostęp do nauki i szkoleń tradycyjnie oferowanych w 

ramach formalnych systemów edukacji. 

Otwarte zasoby edukacyjne 

Otwarte zasoby  edukacyjne (z j.ang. Open Educational Resources w skrócie OER) to 

swobodnie dostępne, licencjonowane teksty, media i inne zasoby cyfrowe, które są przydatne 

w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu, a także w celach badawczych. 

Creative Commons 

Creative  Commons  (CC)  to  organizacja  non-profit,  która  działa  na  rzecz  zwiększenia  ilości 

kreatywności.  Udostępnia  ona  darmowe,  łatwe  w  użyciu  narzędzia  prawne  (licencje),  które 

ułatwiają zmianę warunków praw autorskich z domyślnego "wszystkie prawa zastrzeżone" na 

"niektóre prawa zastrzeżone".  

Domena publiczna 

Public Domain oznacza, że autor zrzeka się praw autorskich do kodu i może on być używany w 

dowolny sposób. W wielu krajach nie jest prawnie możliwe zrzeczenie się praw autorskich, więc 

używanie kodu z domeny publicznej stwarza problemy w niektórych kontekstach zawodowych. 
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Royalty-free 

Royalty-free odnosi się do prawa do korzystania z materiałów chronionych prawem autorskim 

lub własności intelektualnej bez konieczności płacenia tantiem lub opłat licencyjnych. Aby mieć 

prawo do pobierania materiałów royalty-free, może być wymagany płatny plan na platformie, a 

także mogą istnieć określone ograniczenia dotyczące sposobu korzystania z takich 

materiałów25. 

 

Co to jest licencja?  

W kontekście akademickim, licencja jest pozwoleniem, które otrzymujemy od właściciela praw 

autorskich do utworu, który chcemy wykorzystać. Licencja przyznaje uprawnienia, ale czasami 

określa również ograniczenia. Określa, co można, a czego nie można zrobić z utworem. 

    Prawo autorskie = (forma) własności intelektualnej 

    Licencja  =  pozwolenie  lub  zgoda  właściciela  praw  autorskich  na  korzystanie  z  dzieła 

chronionego prawem autorskim 

    Licencjonowanie  =  uzyskanie  pozwolenia  lub  zgody  od  właściciela  praw  autorskich  na 

wykorzystanie dzieła chronionego prawem autorskim 26. 

 

 Co to jest otwarta licencja? 

Licencja OPEN to rodzaj licencji, która udziela pozwolenia na dostęp, ponowne wykorzystanie 

i redystrybucję utworu za darmo, z niewielkimi lub żadnymi ograniczeniami. Dzięki otwartym 

licencjom twórcy nadal zachowują prawa do swoich dzieł chronionych prawem autorskim - nie 

"oddają" swojego dzieła ani swoich praw autorskich. 

    Wniosek? Pomyśl o "otwartej licencji" jako o "wolnej + uprawnienia. "Jeśli widzisz otwartą 

licencję, stąd wiesz, że jest to OER! Zobacz poniżej typowe rodzaje otwartych licencji27. 

 
 
25

 https://en.wikipedia.org/  

25 https://tacomacc.libguides.com/oer/licenses 
  
26 https://tacomacc.libguides.com/oer/licenses  
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6.2. Domena publiczna vs. licencja otwarta vs. wszystkie prawa 
zastrzeżone prawa autorskie 

 

Domena publiczna Licencja otwarta Wszystkie prawa 

zastrzeżone 

Copyright 

Zrzeczenie się praw 

autorskich 

Zachowanie praw autorskich Zachowanie praw autorskich 

Autor  przekazuje  prawa 

publiczności. 

Autor  udziela  praw  autorskich  z 

góry. 

Autor NIE udziela praw 

publicznych. 

To nie jest moje. 

Zrzekam się praw 

autorskich. Nie musisz 

nawet mnie cytować, 

choć byłbym wdzięczny. 

To jest moje, ale pozwalam ci 

brać moje materiały. Nie musisz 

pytać mnie o zgodę na użycie, 

ponieważ jest ona już udzielona. 

Upewnij się tylko, że prawidłowo 

przypisujesz je do mnie. 

To jest moje. Nie zezwalam ci 

na wykorzystanie tego 

materiału do innych celów. 

Musisz poprosić mnie o 

pozwolenie na jego użycie. 

Źródło: 

https://tacomacc.libguides.com/oer/licenses  

Opcje licencji Creative Commons 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/  
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Istnieje sześć różnych typów licencji, wymienionych tutaj od najbardziej do najmniej 

permisywnych: 

 

  CC BY Ta licencja pozwala użytkownikom na rozpowszechnianie, 

remiksowanie, adaptowanie i tworzenie na podstawie materiału w dowolnym medium lub 

formacie, pod warunkiem podania informacji o twórcy. Licencja pozwala na użycie 

komercyjne. 

 
Ikona Symbol Opis 

 

BY Twórca musi być uznany za 
autora 

 
 
 
 

  CC BY-SA: Ta licencja pozwala użytkownikom na 

rozpowszechnianie,  remiksowanie,  adaptowanie  i  tworzenie  na  podstawie  materiału  w 

dowolnym medium lub formacie, pod warunkiem, że twórca zostanie poinformowany o tym 

fakcie. Licencja pozwala na użycie komercyjne. Jeśli remiksujesz, adaptujesz lub 

rozbudowujesz materiał, musisz udzielić licencji na zmodyfikowany materiał na identycznych 

warunkach. 

Ikona Symbol Opis 

 

BY Twórca musi być uznany za 
autora 

 

SA Adaptacje muszą być 
udostępniane na tych samych 
warunkach 
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  CC BY-NC: Ta licencja pozwala  ponownym użytkownikom na 

dystrybucję, remiksowanie, adaptację i tworzenie na podstawie tego materiału w dowolnym 

medium lub formacie wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko pod warunkiem, że twórca 

zostanie poinformowany o tym fakcie.  

Ikona Symbol Opis 

 

BY Twórca musi być uznany za 
autora 

 

NC Zezwala się wyłącznie na 
niekomercyjne wykorzystanie 
utworu 

 
 
 

   CC  BY-NC-SA:  Ta  licencja  zezwala  ponownym  użytkownikom  na 

dystrybucję, remiksowanie, adaptację i rozbudowywanie materiału w dowolnym medium lub 

formacie wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko pod warunkiem podania informacji o 

twórcy. Jeśli remiksujesz, adaptujesz lub wykorzystujesz ten materiał, musisz uzyskać na 

niego licencję. 

 

 

 

 

 

 CC BY-ND: Ta licencja pozwala ponownym użytkownikom na 

kopiowanie i rozpowszechnianie materiału na dowolnym nośniku lub w dowolnym formacie 

w niezmienionej formie i tylko pod warunkiem podania informacji o twórcy. Licencja pozwala 

na użycie komercyjne.  

Ikona Symbol Opis 

 

BY Twórca musi być uznany za autora 

 

NC Zezwala się wyłącznie na 
niekomercyjne wykorzystanie 
utworu 

 

SA Adaptacje muszą być udostępniane 
na tych samych warunkach 
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Ikona Symbol Opis 

 

BY Twórca musi być uznany za autora 

 

ND Nie zezwala się na stosowanie 
pochodnych lub adaptacji utworu 
 

 
 
 

  CC BY-NC-ND: Ta licencja zezwala ponownym użytkownikom na 

kopiowanie i rozpowszechnianie materiału w dowolnym medium lub formacie w 

niezmienionej  formie,  wyłącznie  w  celach  niekomercyjnych  i  tylko  pod  warunkiem 

podania informacji o twórcy.  

Ikona Symbol Opis 

 

BY  Twórca musi być uznany za 
autora 

 

NC  Zezwala się wyłącznie na 
niekomercyjne wykorzystanie 
utworu 

 

ND  Nie zezwala się na stosowanie 
pochodnych lub adaptacji 
utworu 
 

 

 

Poświęcenie domeny publicznej Creative Commons  

CC0 (aka CC Zero) jest narzędziem publicznego oddania, które pozwala 

twórcom na zrzeczenie się praw autorskich i oddanie swoich dzieł do ogólnoświatowej domeny 

publicznej.  CC0  pozwala  ponownym  użytkownikom  na  rozpowszechnianie,  remiksowanie, 

adaptowanie  i  tworzenie  na  podstawie  materiału  w  dowolnym  medium  lub  formacie,  bez 

żadnych warunków. 
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6.3. Co to jest OER? 

Otwarte zasoby edukacyjne (OER) mają tę zaletę, że są "wolne", co oznacza, że każdy może 

mieć do nich dostęp, adaptować je i rozpowszechniać.  

Pierwszy punkt jest ważny dla uczących się, natomiast wszystkie powyższe aspekty są bardzo 

istotne dla nauczycieli. Nauczyciele potrzebują pozwolenia na rozpowszechnianie materiałów, 

np. wykorzystanie arkusza ćwiczeń na kursie, a także pozwolenia na dostosowanie materiałów, 

np. do umiejętności uczestników. 

OER to jednak coś więcej niż tylko arkusze ćwiczeń. Odnoszą się one do wszelkiego rodzaju 

zasobów,  niezależnie  od  ich  rodzaju  i  nośnika,  które  mogą  być  wykorzystane  do  celów 

edukacyjnych  (tekst,  obrazy,  muzyka,  filmy,  gry,  pomysły,  instrukcje,  techniki  cyfrowe  lub 

analogowe) i które są objęte otwartą licencją.  

Najbardziej praktyczny i globalny system nosi nazwę Creative Commons. Licencje i narzędzia 

prawa autorskiego Creative Commons (CC) pozwalają autorowi wyrazić, jakie prawa i obowiązki 

wiążą się z korzystaniem z jego treści. Każda licencja CC pomaga twórcom zachować prawa 

autorskie, jednocześnie pozwalając innym na kopiowanie, rozpowszechnianie i pewne 

wykorzystanie ich pracy - przynajmniej niekomercyjnie. Każda licencja CC zapewnia również, 

że licencjodawcy otrzymają uznanie za swoją pracę, na które zasługują. 

Licencje  stosowane  w  tym  kontekście  to  licencje  Creative  Commons,  a  otwarte  zasoby 

edukacyjne oznaczane są jako CC Zero, CC BY lub CC BY-SA (ciemnozielone na sąsiednim 

wykresie).  

Jest to ważne, ponieważ z reguły zasoby bez tej etykiety nie są OER. 

Źródło 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/offene-bildungsmaterialien-alphabetisierung-und-grundbildung  

autorka: Dr Magdalena Spaude 
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Zdjęcie źródłowe: 

https://images.app.goo.gl/CBqANtKMEnpB1Sym6 

https://images.app.goo.gl/hQeiNhm1oTVQXqta8 

  

 

 

 

 



  

 

 
 

86 

6.4. Co oznaczają poszczególne licencje? 

 

Nawet jeśli możliwe jest oglądanie w sieci zasobów takich jak arkusze ćwiczeń, zdjęcia i filmy, 

nauczyciele nie mogą ich po prostu użyć. Jeśli nie są one oznaczone licencją CC, podlegają 

prawu autorskiemu, co oznacza, że twórca materiału musi udzielić zgody na ich wykorzystanie. 

Należy również określić dozwolony sposób użycia. Czy tekst może być tylko kopiowany, czy 

może być edytowany, czy można wstawiać zdjęcia? Jeśli nauczyciel nie uzyska odpowiedniej 

zgody, narusza prawo autorskie i podlega ściganiu. Twierdzenie, że żadne prawa autorskie lub 

stwierdzenie takie  jak  "Wszystkie  prawa  zastrzeżone" nie były  widoczne,  nie  jest  skuteczną 

obroną.  

Nie wszystkie licencje CC są otwarte. Ograniczenia NC (no commercial use allowed) i ND (no 

derivative works allowed) ograniczają ponowne wykorzystanie do tego stopnia, że mówienie o 

otwartej  licencji  nie  ma  już  sensu.  Jeśli  jako  nauczyciel  jesteś  pewien,  że  żadna  z  twoich 

zawodowych  aktywności  nie  może  być  zaklasyfikowana  jako  komercyjna,  i  jeśli  nie  chcesz 

wprowadzać zmian do zasobów, wtedy możesz również korzystać z licencjonowanych 

zasobów, które zawierają ograniczenia ND i NC. Jednakże, z powodu braku jasności prawnej, 

klauzula NC jest uważana za problematyczną. 

Źródło 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/offene-bildungsmaterialien-alphabetisierung-und-grundbildung 

autorka: Dr Magdalena Spaude 
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6.5. Który typ licencji jest odpowiedni dla mojego OER? 

 

Warunki licencji Creative Commons 

Ikona licencji Opcja licencji Warunki licencji 

 

 

CC BY 

 

Atrybucja 

Nazwa źródła 

 

 

CC BY-SA 

Uznanie autorstwa; Share-Alike 

 

- Remiksuj, używaj, nawet komercyjnie 

- Podaj źródło i licencjonuj swoją pracę na tej 

samej licencji 

 

CC BY-ND 

Przypisanie; Niepochodne 

- Używaj, nawet komercyjnie, ale nie 

remiksuj ani nie zmieniaj 

- Nazwa źródła 

 

 
 

CC BY-NC 

Uznanie autorstwa; Niekomercyjne 

- Remiks, wykorzystanie, ale nie 

komercyjnie 

- Nazwa źródła 

 

CC BY-NC-SA 

Uznanie autorstwa; Niekomercyjne; Share-Alike 

- Remiks, wykorzystanie, ale nie 

komercyjnie 

- Podanie  źródła  i  licencjonowanie  swojej 

pracy na tej samej licencji 

 

CC BY-NC-ND 

Uznanie autorstwa, Niekomercyjne, Nieodpłatne 

- Używać,  ale  nie  w  celach  komercyjnych  i 

nie remiksować ani nie zmieniać 

- Nazwa źródła 

 

Źródło 

https://creativecommons.org/about/cclicenses/  
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Platformy, projekty i indywidualni nauczyciele, którzy chcą udostępnić swoje zasoby 

edukacyjne, powinni udostępniać je na licencji CC. Zapewnia to bezpieczeństwo prawne innym 

osobom,  które  ponownie  wykorzystują  materiały,  ponieważ  wskazuje,  czy  i  w  jaki  sposób 

dodatkowe wykorzystanie jest dozwolone. Dobrze sformułowana uwaga na stronie głównej, że 

"pewne"  użycie  materiału  jest  możliwe,  może  wskazywać  na  intencję,  ale  pozostawia  wiele 

pytań otwartych. 

Ci, którzy przekazują zasoby, muszą również zastanowić się, jaki rodzaj licencji powinni wybrać. 

O problematycznej kwestii ograniczenia NC (non-commercial) była już mowa. Należy 

zauważyć, że "komercyjny" nie oznacza nadużycia licencji. Nauczyciele pracujący w 

prywatnych  szkołach  językowych pracują  dla  instytucji  komercyjnej.  Nauczyciele  w  centrach 

kształcenia dorosłych często nie są pewni, czy ich praca jest "komercyjna" czy nie, zwłaszcza, 

że centra kształcenia dorosłych istnieją jako różne rodzaje podmiotów prawnych. Czy słuszne 

jest, że prywatne szkoły, które prowadzą podstawową edukację lub kursy czytania i pisania, są 

pokrzywdzone  przez  licencję  NC?  Z  drugiej  strony,  centra  edukacji  dorosłych  mogą  unikać 

zasobów z licencją NC z powodu niepewności. A co jeśli nauczyciel pracujący na wolnym etacie 

pracuje rano w "kontekście komercyjnym", a po południu oferuje te same treści na zasadach 

"niekomercyjnych"? 

Ograniczenie ND oznacza, że nauczyciele nie mogą w żaden sposób adaptować materiału. To 

również może być problematyczne. Aby poradzić sobie z heterogenicznością uczestników w 

każdym  środowisku  uczenia  się,  ważna  jest  zdolność  do  różnicowania  w  tym  środowisku. 

Jednym ze sposobów, w jaki można tego dokonać, jest dostosowanie zasobów edukacyjnych 

do umiejętności uczestników. Licencje ND ograniczają możliwości w tym zakresie. 

Źródło 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/offene-bildungsmaterialien-alphabetisierung-und-grundbildung 

autorka: Dr Magdalena Spaude 

 

Streszczenie Wideo 

Open Licensing https://youtu.be/BlhJUJ9DC4A 

Creative Commons i prawa autorskie https://youtu.be/_T8XWWSfXoM  
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6.6. Jak korzystać z OER w praktyce? 

Pięć kroków do opanowania OER: 

o Znajdź OER 

o Sprawdź licencjonowanie 

o Sprawdzić jakość materiału 

o Wykorzystanie i remiksowanie 

o Udostępnianie swojej pracy jako OER 

Źródło: 

http://iv4j.eu/wp-content/uploads/IO6-Open-Educational-Resources-EN-PRINT.pdf  
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ZNAJDŹ OER 
 
Gdzie można znaleźć OER? 

 

Niestety, nie ma centralnej platformy.  

Tutaj znajdziesz kilka praktycznych wskazówek. 

 

OER  są  najczęściej  udostępniane  na licencji  Creative  Commons  (CC).  Oznacza  to,  że 

generalnie można z nich korzystać bezpłatnie. Informacja ta jest dołączona do strony zasobu, 

dzięki czemu wyszukiwarki mogą filtrować wyszukiwanie i pokazywać tylko otwarte treści. 

 

1. Szukaj w Creative Commons 

https://search.creativecommons.org/search-help  

https://opensource.creativecommons.org/ccsearch-browser-extension/  

Jak znaleźć filmy na licencji Creative Commons na Youtube, a obrazy lub muzykę gdzie 

indziej! https://youtu.be/RoK-wHJPf3w  

 

2. Wyszukiwarka Google i Wikimedia, wyszukiwanie obrazów Public Doman i CC 

 

Wyszukiwanie obrazów OER w Google: https://youtu.be/IS5gfZG0b8o  

Wyszukiwanie w Google dla OER: https://youtu.be/MlI3jJDySlM  

pixabay.com 

unsplash.com  

 

Jak znaleźć i pobrać zdjęcia z domeny publicznej na Pixabay: 

https://youtu.be/Pts8uSfWbns 

Źródło: 

http://iv4j.eu/wp-content/uploads/IO6-Open-Educational-Resources-EN-PRINT.pdf  
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SPRAWDŹ LICENCJONOWANIE 
 

Więcej przykładów na znalezienie licencji na różnych platformach można znaleźć na filmach 

powyżej, w sekcji 

• Co to jest licencja? 

• Znajdź OER 

 

 

SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ MATERIAŁU 
 

Zweryfikuj źródło i treść. 

 

 

WYKORZYSTANIE I REMIKSOWANIE 
 
Więcej przykładów na znalezienie licencji na różnych platformach można znaleźć na filmach 

powyżej, sekcja 1- Znajdź OER.  

Korzystanie z Creative Commons 

Jednym z celów Creative Commons jest zwiększenie ilości twórczości objętej otwartą licencją 

w  "the  commons"  -  zbioru  dzieł  dostępnych  do  legalnego  wykorzystania,  dzielenia  się  nimi, 

ponownego wykorzystania i remiksowania. Dzięki licencjom CC, miliony ludzi na całym świecie 

udostępniły swoje zdjęcia, filmy, teksty, muzykę i inne kreatywne treści do wykorzystania przez 

każdego członka społeczeństwa. 

Przypisywanie źródeł 
Możesz  korzystać  z  materiałów  objętych  licencją  CC  pod  warunkiem,  że  przestrzegasz 

warunków  licencji.  Jednym  z  warunków  wszystkich  licencji  CC  jest  uznanie  autorstwa.  Oto 

przykład idealnej atrybucji zdjęcia na licencji CC autorstwa użytkownika Flickr Lukasa 

Schlagenhaufa: 
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"Furggelen afterglow" autorstwa Lukasa Schlagenhaufa jest udostępnione na licencji CC BY-

ND 2.0.  

Jest to idealne przypisanie, ponieważ zawiera: 

• Tytuł: "Furggelen afterglow" 

• Autor: "Lukas Schlagenhauf"- z linkiem do ich strony profilowej 

• Źródło: "Furggelen afterglow"- z linkiem do oryginalnego zdjęcia na Flickr 

• Licencja: "CC BY-ND 2.0"- wraz z linkiem do aktu licencyjnego 

Sposób przypisywania autorów dzieł CC będzie zależał od tego, czy modyfikujesz treść, czy 

tworzysz pochodną, czy jest wiele źródeł itp.  

Najlepsze praktyki w zakresie atrybucji 

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attributionMore przykłady na 

znalezienie licencji na różnych platformach można znaleźć w filmach powyżej, sekcja 1 - Znajdź 

OER. 
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PODZIEL SIĘ SWOJĄ PRACĄ 
 

Korzystaj z narzędzi Creative Commons (CC), aby ułatwić dzielenie się swoją twórczością. 

Wolne,  łatwe  w  użyciu  licencje  praw  autorskich  CC  zapewniają  prosty,  ustandaryzowany 

sposób wyrażania zgody na dzielenie się i korzystanie z Twojej pracy twórczej - na wybranych 

przez  Ciebie  warunkach.  Możesz  przyjąć  jedną  z  naszych  licencji, udostępniając  ją  na 

platformie lub wybierając licencję poniżej. 

 

Wybierz licencję 
Ta wyszukiwarka pomoże Ci w kilku prostych krokach określić, która licencja Creative 

Commons  jest  dla  Ciebie  odpowiednia.  Jeśli  dopiero  zaczynasz  przygodę  z  Creative 

Commons,  przed  jej  rozpoczęciem  warto  zapoznać  się  z  Rozważaniami  dotyczącymi 

licencji. 

 

Udostępnij swoją pracę na platformie Creative Commons 
 

Creative Commons współpracuje z takimi platformami jak Wikipedia, Flickr czy Vimeo, 

udostępniając ich  użytkownikom możliwość udostępniania utworów na licencjach CC. 

Dzięki tym platformom udostępniono już ponad 1,4 miliarda utworów, a liczba ta wciąż 

rośnie! 
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Co robią licencje CC 
Licencje CC umożliwiają współpracę, rozwój i hojność w różnych mediach. 

Źródło: https://creativecommons.org  
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Śledź stronę projektu na Facebooku 
 
Odwiedź stronę projektu  
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