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I. IDEA OTWARTEJ EDUKACJI 

 
„Otwartość” to słowo-klucz kojarzone z innowacją, postępem, zmianą. Koniec XX-go wieku to 
dynamiczny rozwój e-usług, a lata 90-te tego wieku nazywamy e-dekadą, natomiast pierwsza dekadę XXI 
wieku nazwać można o-dekadą, czyli dekadą otwartą (open). 
Prezentowany materiał ma na celu przybliżenie modelu otwartej edukacji i otwartych materiałów 
edukacyjnych, stosowanych na wszystkich poziomach nauczania. Współcześni uczniowie korzystają na co 
dzień z Internetu – wzmacniają kontakty, dzielą informacjami, plikami, rozwijają swoje umiejętności, uczą 
się. W sieci szukają materiałów potrzebnych do odrobienia zadania domowego czy przygotowania się do 
klasówki. 
W takiej sytuacji wyzwaniem dla nauczycieli jest umieszczenie w sieci takich materiałów edukacyjnych, 
aby uczniowie korzystając z nich zdobywali wiedzę na wysokim poziomie. Niestety wiele zasobów, z 
których nauczyciele chcieliby korzystać jest chroniona prawem autorskim i nie ma jasnej informacji, czy 
można i w jakim zakresie można korzystać z nich podczas lekcji. Dlatego warto jest poszukać sposobu 
swobodnego i twórczego korzystania z materiałów edukacyjnych umieszczonych w sieci. 
W poniższym materiale znajdą Państwo definicje i krótkie informacje o projektach związanych z otwartą 
edukacją. Źródłem tych informacji są: Wikipedia oraz strony internetowe poszczególnych organizacji i 
instytucji promujących te idee. 

Otwarta edukacja to światowy ruch na rzecz rozwijania otwartych zasobów edukacyjnych. Idea 
otwartości w edukacji to gwarancja dostępu do informacji, wiedzy i wymiany doświadczeń. U podstaw 
otwartej edukacji leży prosta i przekonująca koncepcja, że wiedza całego świata jest dobrem publicznym. 
(…) Ruch ten zbudowany jest na przekonaniu, że każdy powinien mieć swobodę wykorzystywania, 
dostosowywania do swoich potrzeb, ulepszania i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych bez 
ograniczeń, by uczynić edukację zarówno bardziej dostępną, jak i bardziej skuteczną. (…) Narzędziem 
promowania otwartej edukacji jest ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych.1 

Otwarte zasoby edukacyjne to element ruchu wolnej kultury i jest rozszerzeniem idei ruchu wolnego 
oprogramowania. Jest to nieinstytucjonalny ruch społeczny, którego celem jest popularyzacja ideałów 
dzielenia się wiedzą w sferze edukacji i popularyzacji nauki. 

W skrócie określenie wolne oprogramowanie (ang. free software) można zdefiniować jako ruch 
programistów i użytkowników komputerów zaangażowanych w działania na rzecz wolnego dostępu do 
oprogramowania przez ogół użytkowników. Wolne Oprogramowanie istniało od początku komputerów, 
gdyż od samego początku programiści dzielili się kodem źródłowym swoich programów. Oficjalna nazwa 
narodziła się około lat 80., kiedy oprogramowanie zaczęło być zamykane, kiedy zaczęto tworzyć 
oprogramowanie własnościowe, czego propagatorem był Microsoft. Ważną przyczyną stworzenia nazwy 
dla oprogramowania z otwartymi źródłami było to, że zaczęło ono tracić na popularności, przestało być 
zjawiskiem powszechnym, jak było dawniej. Do stworzenia odrębnej nazwy przyczyniło się także 
skomercjalizowanie przez AT&T dostępnego wcześniej wraz z otwartymi źródłami systemu Unix, co 
spowodowało odcięcie dostępu do kodu oraz jego swobodnego rozwoju. 

Temu zjawisku przeciwstawił się haker z MIT (Massachusetts Institute of Technology), Richard M. 
Stallman, który zapoczątkował ruch na rzecz tworzenia „wolnego” oprogramowania. Sam termin wolne 
oprogramowanie jest o tyle problematyczny, że w języku angielskim słowo wolny („free”) oznacza 
również darmowy. Jest więc to przyczyną wielu nieporozumień, na stronach Free Software Foundation 
często powtarzany jest więc zwrot „free” as in „free speech,” not as in „free beer” (Wolne jak wolność 
wypowiedzi, nie jak darmowe piwo). Richard M. Stallman jest także założycielem organizacji Free 
Software Foundation (FSF) - fundacja zajmuje się głównie promocją wolnego oprogramowania oraz 
rozwijaniem projektu GNU. Zasadniczą cechą wolnego oprogramowania jest możliwość jego dalszego 
rozpowszechniania i modyfikacji oraz pełna dostępność jego kodu źródłowego.2 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Oprogramowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Oprogramowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Programista
http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik_komputera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_80._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie_w%C5%82asno%C5%9Bciowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://pl.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unix
http://pl.wikipedia.org/wiki/Haker_(slang_komputerowy)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://pl.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://pl.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://pl.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy
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Odłamem ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software) jest otwarte 
oprogramowanie (ang. open source movement, czyli otwarte źródła) i nosi nazwę open 
source software. Nazwa open source powstała w 1998 wraz z rozpowszechnieniem przez 
Netscape Communications Corporation kodu źródłowego przeglądarki Netscape Navigator 
na licencji gwarantującej każdemu prawa do dowolnego użytku, modyfikacji, redystrybucji 

kodu. Miało to związek z chęcią wciągnięcia dużych firm i korporacji do ruchu wolnego oprogramowania. 
Firmy te obawiały się powiązania z tego rodzaju oprogramowaniem. Ruch otwartego oprogramowania 
kładzie większy nacisk na kwestie techniczne i organizacyjne związane z wolnością kodu, odsuwając na 
nieco dalszy plan kwestie ideologiczne.  

Założyciele ruchu byli niezadowoleni z tego, co nazwali "dążeniem do konfrontacji" ze strony ruchu na 
rzecz wolnego oprogramowania (free software movement) i uważali, że należy promować wolne 
oprogramowanie wyłącznie na gruncie jego wyższości technicznej. Mieli oni nadzieję, że "open source" i 
jego promocja stanie się bardziej przekonującym argumentem dla firm. Komentarz był następujący: "Jeśli 
chcesz zmienić świat, musisz zjednać ludzi, którzy wypisują duże czeki". 

Natomiast pojęcie ruch wolnej kultury można opisać jako ruch społeczny promujący 
wolność dystrybucji i modyfikacji różnego rodzaju utworów, za pomocą Internetu oraz 
innych mediów. Ruch ten sprzeciwia się nadmiernym - w opinii zwolenników ruchu - 
ograniczeniom zawartym w prawie autorskim, które wielu zwolenników ruchu uważa 
za czynnik hamujący kreatywność. System taki jest przez nich nazywany "kulturą 

zezwoleń". 

Organizacją najsilniej związaną z rozwojem tego ruchu jest Creative Commons (CC), którego założycielem 
jest Lawrence Lessig. Lessig jest profesorem prawa na Uniwersytecie Stanforda oraz autorem książki pod 
tytułem Wolna kultura, w której przytoczył wiele argumentów za ruchem wolnej kultury. 
Propagowaniem wolnej kultury zajmuje się też między innymi organizacja FreeCulture.org. 

Ruch wolnej kultury jest rozszerzeniem idei ruchu wolnego oprogramowania z dziedziny 
oprogramowania na obszar całej kultury niematerialnej.3 

Przykładem projektu wolnej kultury są projekty Fundacji Wikimedia. W 2005 w ogłoszonym Manifeście 
wolnej kultury przedstawiono 10 rzeczy, które powinny stać się wolne w trakcie następnej dekady: 

1. Encyklopedia – we wszystkich językach; Wikipedia  
2. Słownik – we wszystkich językach i dla wszystkich języków; Wiktionary  
3. Program kształcenia – w każdym języku i na każdym poziomie; Wikibooks, Wikiversity  
4. Muzyka (np. Jamendo)  
5. Sztuka  
6. Otwarte formaty plików (np. HTML, ODF, PDF, rodzina Ogg)  
7. Mapy (np. OpenStreetMap, OpenAerialMap)  
8. Elektroniczne identyfikatory produktów (np. RFID)   
9. Programy telewizyjne  
10. Społeczności  

 
Otwarte Zasoby Edukacyjne możemy zdefiniować w sposób następujący: 
 
Otwarte Zasoby Edukacyjne to materiały dydaktyczne i naukowe przedstawione w formie cyfrowej, z 
otwartym i wolnym dostępem dla studentów, wykładowców i samouków, którzy mogą użyć je i 
wykorzystać dla uczenia się i nauczania, a także w celach badawczych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ang.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://pl.wikipedia.org/wiki/1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corporation
http://pl.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_spo%C5%82eczny_(socjologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_autorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreatywno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_zezwole%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_zezwole%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Stanforda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_kultura_(ksi%C4%85%C5%BCka)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=FreeCulture.org&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Oprogramowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Encyklopedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktionary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kszta%C5%82cenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikibooks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiversity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jamendo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_format
http://pl.wikipedia.org/wiki/Format_pliku
http://pl.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pl.wikipedia.org/wiki/ODF
http://pl.wikipedia.org/wiki/PDF
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://pl.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
http://pl.wikipedia.org/wiki/OpenAerialMap
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etykieta_(marketing)
http://pl.wikipedia.org/wiki/RFID
http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_telewizyjny_(plan)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87
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Otwarte Zasoby Edukacyjne są rodzajem współczesnej, wykorzystującej możliwości stworzone przez 
technologie informacyjno-komunikacyjne, elektronicznej biblioteki publicznej, ułatwiającej wszystkim 
studia i zdobywanie wiedzy.4 

Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources – OER) – 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.5 

Termin ten odnosi się do tych zasobów edukacyjnych,  które są w wolnym dostępie i można je powtórnie 
wykorzystać, zaadaptować do swoich potrzeb oraz przekazać do użytku innym. Zazwyczaj definicje 
terminu obejmują zawartość merytoryczną, narzędzia oprogramowania, licencje i poradniki opisujące 
przykłady najlepszego ich użycia. 

Krótka historia powstania OER: 

Termin OER został stworzony na zebraniu UNESCO w 2002, 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. Od tego czasu ruch 
OER stopniowo rozwijał się na całym świecie. M.in. Narodowa Komisja Wiedzy rządu Indii stworzyła 
program mający na celu adaptację i zastosowanie materiałów OER w indyjskich instytucjach 
edukacyjnych[. W 2007 w Kapsztadzie powstała nieformalna koalicja organizacji tworzących treści OER, 
która została zawiązana poprzez wspólne podpisanie tzw. Deklaracji kapsztadzkiej dokładnie definiującej 
na nowo znaczenie tego terminu. Elementem Otwartych Zasobów Edukacyjnych jest także otwarty 
dostęp do źródłowych publikacji naukowych, który wyraża się głównie poprzez publikowanie w takich 
czasopismach, które udostępniają swoją treść na wolnych licencjach.  

Przykładem wydawcy publikującego czasopisma naukowe na wolnych licencjach jest Public Library of 
Science. Działania na rzecz wspierania tego rodzaju czasopism i wydawnictw są prowadzone m.in. przez 
organizacje i osoby, które podpisały w 2003 tzw. Deklarację berlińską zainicjowaną przez niemieckie 
Towarzystwo Maxa Plancka. 

Celem OER jest poprawienie możliwości uczenia się przez dzielenie się wiedzą oraz dostęp do zasobów 
edukacyjnych. Ruch OER stara się stymulować, ułatwiać i katalizować rozwój wspólnej skarbnicy 
sieciowych zasobów edukacyjnych. 

 
twarte - wolny dostęp studiowania i stosowania informacji, swoboda     redystrybucji kopii, swoboda 

modyfikacji, swoboda dystrybucji wersji zmodyfikowanych. 

 
asoby - dobro publiczne, zasoby cyfrowe, używane przez każdego bez umniejszania praw innych. 

 

dukacyjne - materiały wykorzystywane w kształceniu, także materiały pomocnicze, publikacje, 
zestawienia danych. 

Do najważniejszych zadań OZE zalicza się: 

- tworzenie podręczników wolnych od opłat licencyjnych, 
- upraszczanie licencji dla zasobów używanych przez osoby zajmujące się edukacją, 
- segregowanie, scalanie i indeksowanie materiałów edukacyjnych tak, aby były one 
   łatwiejsze do znalezienia i wykorzystania, 

O   

Z 

E 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_Zasoby_Edukacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_Zasoby_Edukacyjne#cite_note-1#cite_note-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapsztad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapsztadzka_Deklaracja_Otwartej_Edukacji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Publikacja_naukowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czasopismo_naukowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_Library_of_Science
http://pl.wikipedia.org/wiki/Public_Library_of_Science
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklaracja_berli%C5%84ska_(2003)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Maxa_Plancka
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- szkolenie online społeczności nauczycieli i autorów, 
- praca nad rozwojem otwartej edukacji jako pola działań i jako ruchu. 

Otwarte Zasoby Edukacyjne definiowane są jako te materiały, które są publicznie dostępne w Internecie, 
opublikowane wraz z prawem do dalszego wykorzystania (w tym celu zalecane jest stosowanie  tzw. 
wolnych licencji) i najczęściej rozwijane w otwarty sposób. Zasoby mogą mieć formę podręczników, 
kursów online, sylabusów, testów, multimediów, oprogramowania i innych narzędzi, które można 
wykorzystać w procesie nauczania i uczenia się. (…) Tak otwarty model publikacji umożliwia efektywną i 
powszechną dystrybucję wiedzy, otwarcie jej na możliwości ponownego wykorzystania, aktualizowania i 
dostosowywania do potrzeb jej odbiorców. 

Rozwijanie OZE i korzystanie z nich przynosi pozytywne rezultaty w kilku aspektach: 
- umożliwiają powszechny i darmowy dostęp do treści o wysokiej jakości, 
- obniżają jednostkowe koszty związane z edukacją, 
- znacznie skracają czas opracowania treści edukacyjnych oraz ułatwiają aktualizację już  
  istniejących, 
- sprzyjają wielokanałowości przekazu, 
- sprzyjają komunikacji między autorami/ nauczycielami oraz współpracy między  
  odbiorcami a autorami, 
- stanowią doskonałe narzędzie samokształcenia.6 

Czym zatem jest OTWARTA EDUKACJA? 

Otwarte Materiały Edukacyjne to światowa społeczność współpracująca przy tworzeniu wspólnych, 
powszechnie dostępnych zasobów edukacyjnych, udostępnianych wraz z prawem do ich dalszego 
wykorzystywania i adaptacji. 

Otwarte Materiały Edukacyjne to termin określający wiele zróżnicowanych inicjatyw edukacyjnych z 
całego świata, zorganizowanych zarówno w tradycyjny, jak i innowacyjny sposób, mających różne cele i 
grupy beneficjentów. Nie istnieje centralna organizacja grupująca, zarządzająca czy standaryzująca 
procedury OER. Tym niemniej, panuje konsensus co do tego, czym są Otwarte Materiały Edukacyjne, a 
wielość ośrodków myśli sprzyja szybkiemu rozwojowi ruchu i wiedzy. 

Otwarte Materiały Edukacyjne definiowane są najczęściej jako te materiały, które są publicznie 
dostępne w Internecie (bez kontroli dostępu), opublikowane wraz z prawem do dalszego 
wykorzystania (w tym celu zalecane jest stosowanie tzw. wolnych licencji), i rozwijane w otwarty 
sposób (z możliwością udziału beneficjentów w procesie redakcyjnym). 

 

II. PRAWO AUTORSKIE 

 Prawo autorskie – przepisy upoważniające autora do decydowania   o użytkowaniu dzieła  
i czerpaniu z niego korzyści. 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z  2006 r. 
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyróżnia: 

  - autorskie prawa osobiste,  
  - autorskie prawa majątkowe. 

Czas trwania autorskich praw majątkowych 
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- trwają przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci, 
- jeżeli twórca nie jest znany - 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu, 
- jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca  
  70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu, 
- gdy utwór nie został rozpowszechniony - 70 lat od daty ustalenia utworu. 

DOMENA PUBLICZNA 

W najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z 
uprawnień jakie mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta 
nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to jest nie tyle ściśle zdefiniowanym 
terminem prawniczym, ile raczej popularną nazwą koncepcji, zgodnie z którą istnienie zasobu twórczości 
dostępnej bez ograniczeń dla każdego jest warunkiem swobodnego rozwoju kultury i nauki i dlatego czas 
i zakres ochrony prawno-autorskiej oraz również patentowej powinien stanowić kompromis między 
interesami twórców i całego społeczeństwa. 

Zbiór utworów dostępnych na wolnych licencjach – choć pewne prawa są do nich ciągle zastrzeżone – 
można traktować jako element domeny publicznej. Projekt Creative Commons, który rozwija domenę 
publiczną poprzez promocję licencjonowania na zasadzie ”pewne prawa zastrzeżone” oferuje 
standardową specyfikację dla materiałów cyfrowych Creative Commons Rights Expression Language 
(ccREL), która pomaga opatrzyć utwór licencją i pokazywać ją razem z utworem. 

Dzień Domeny Publicznej – nieoficjalne święto obchodzone w kilku krajach 1 stycznia (Kanada, Stany 
Zjednoczone, Szwajcaria, Polska).  

Ustanowienie Dnia Domeny Publicznej 1 stycznia wynika z faktu, że w wielu krajach prawa autorskie do 
wszelkiej twórczości gasną z upływem 70 lat od śmierci autora z efektem na koniec roku 
kalendarzowego. To oznacza, że np. utwory pisarzy zmarłych w 1936 weszły do domeny publicznej 1 
stycznia 2007. 

W Polsce po raz pierwszy obchody Dnia Domeny Publicznej zorganizowała Fundacja Nowoczesna Polska 
w roku 2007 

 

LICENCJE CREATIVE COMMONS 

Creative Commons — organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie 
uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym 
nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest 
stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych 
domyślnych reguł prawa autorskiego, które stawiają coraz większe bariery wolnemu 

przepływowi informacji.  

Pewne prawa zastrzeżone  - Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w 
opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom 
jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł. 

Strona internetowa organizacji pomaga właścicielom praw autorskich na udzielenie części tych praw 
ogółowi, przy zachowaniu niektórych innych praw, poprzez udostępnienie różnego rodzaju licencji, które 
twórca może wybrać, publikując swoje dzieło w Internecie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Autorskie_prawa_maj%C4%85tkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://creativecommons.pl/
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Licencje CC obejmują: strony internetowe, muzykę, zdjęcia, filmy, literaturę, materiały edukacyjne, 
artykuły naukowe. 

Strona CC: http://creativecommons.pl/  

 

 

 

http://creativecommons.pl/
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Prawo autorskie a biblioteki: 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych daje bibliotekom licencję na: 

▪ Udostępnianie nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarzy utworów 
rozpowszechnionych 

▪ Sporządzanie lub zlecanie sporządzania egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu 
uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zasobów 

▪ Udostępnianie zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek 
systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek 

 

III. BIBLIOTEKA CYFROWA 

Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna), archiwum cyfrowe lub repozytorium 
wiedzy to technologia umożliwiająca udostępnianie w Internecie obiektów w formie elektronicznej, 
takich jak książki, mapy, dokumenty, zdjęcia, pocztówki, grafika, obiekty audio-wideo, obiekty muzealne, 
archiwalia itp.  

W Polsce biblioteki cyfrowe rozwijają się od 2001. Najpierw były to tylko idee, a od 2003 także realizacje. 
Dziś w Polsce działa kilkanaście bibliotek cyfrowych, które tworzą polską sieć opartą o naukową sieć 
PIONIER. Możne je prawie wszystkie przeglądać na stronach Federacji Bibliotek Cyfrowych.  
http://fbc.pionier.net.pl/owoc 

Misją serwisu FBC jest: 
- ułatwienie wykorzystania zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów, 
- zwiększenie widoczności i popularyzacja zasobów polskich bibliotek cyfrowych  
  i repozytoriów w Internecie , 

http://fbc.pionier.net.pl/owoc
http://fbc.pionier.net.pl/owoc
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- udostępnienie użytkownikom Internetu i twórcom bibliotek cyfrowych nowych,  
  zaawansowanych usług sieciowych. 

 

 

Inne biblioteki cyfrowe gromadzące literaturę z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki, wychowania:  

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra  

 

 

 

 

 

 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
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http://pbc.up.krakow.pl/dlibra  

 

 

 

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra  

 

 

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
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http://polona.pl/  

 

 

 

IV. DZIAŁANIA OER (Open Educational Resources) 

W styczniu 2008 roku została opublikowana  Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji, jeden z 
kluczowych dokumentów określających cele i metody ruchu OER. Deklaracja była efektem spotkania i 
wspólnej pracy kilkudziesięcioosobowej grupy pracowników organizacji pozarządowych, przedstawicieli 
instytucji naukowych i administracji państwowej, nauczycieli i autorów materiałów edukacyjnych z całego 
świata. W jej tworzenie zaangażowana była Fundacja Nowoczesna Polska 

OER w Polsce  

W Polsce, 27 listopada 2008 została zawiązana Koalicja Otwartej Edukacji, do której należą: Członkowie 
założyciele: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ICM UW/CC-Polska, Fundacja Nowoczesna Polska i 
Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz członkowie: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowe 
Media, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego 

Zasoby OER w Polsce 

 Projekty tworzone w ramach Fundacji Nowoczesnej Polski  
 Biuletyn EBiB wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  
 Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego  
 Polskojęzyczne projekty Wikimedia 
 Open AGH - repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych przygotowanych przez pracowników, 
doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  

http://polona.pl/
http://www.capetowndeclaration.org/translations/polish-translation
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koalicja_Otwartej_Edukacji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Bibliotekarzy_Polskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interdyscyplinarne_Centrum_Modelowania_Matematycznego_i_Komputerowego_Uniwersytetu_Warszawskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Nowoczesna_Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Wikimedia_Polska
http://www.ceo.org.pl/portal/home
http://fundacjanowemedia.org/
http://fundacjanowemedia.org/
http://firr.org.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Nowoczesna_Polska
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=EBiB&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Bibliotekarzy_Polskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Gda%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikimedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Open_AGH
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_G%C3%B3rniczo-Hutnicza_im._Stanis%C5%82awa_Staszica_w_Krakowie
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Szczegółowe informacje na temat otwartych zasobów edukacyjnych znajdują się na stronie internetowej 
Koalicji Otwartej Edukacji: http://koed.org.pl/  

W Polsce organizacje zaangażowane w tworzenie otwartych 
projektów edukacyjnych, m. in. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
Uniwersytetu Warszawskiego (polski partner Creative 
Commons) i Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Te organizacje 

i instytucje powołały do życia otwartą Koalicję Otwartych Materiałów Edukacyjnych, której celem jest 
promowanie metod, ideałów i dobrych praktyk OER. W związku z uruchomieniem kilku dużych projektów 
OER (w tym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) na świecie Polska postrzegana jest jako jeden z 
liderów innowacji w edukacji. 

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w 
obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz 
otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty 
i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania 
dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł 
pochodnych. 

 Te cele realizowane są poprzez:  

1. współpracę organizacji pozarządowych uczestniczących w Koalicji na rzecz edukacji, nauki i kultury; 
2. wspólną reprezentację w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych wobec organów administracji 
publicznej oraz sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i mediów; 
3. wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom promującym budowę otwartych 
zasobów edukacyjnych i naukowych; 
4. aktywizację obywateli na rzecz budowania otwartych zasobów edukacyjnych; 
5. udział w konsultacjach społecznych i formułowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla 
edukacji, nauki i kultury; 
6. współpracę międzynarodową poszerzającą pola działań krajowych. 

 

 

http://koed.org.pl/
http://www.ebib.info/
http://www.ebib.info/
http://www.nowoczesnapolska.org.pl/
http://www.icm.edu.pl/
http://www.icm.edu.pl/
http://www.icm.edu.pl/
http://pl.wikimedia.org/
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1. Przykłady inicjatyw 

   Fundacja Nowoczesna Polska  
   http://www.nowoczesnapolska.org.pl  

Fundacja Nowoczesna Polska – polska fundacja, której celem jest pomoc 
polskim dzieciom w zrozumieniu i wykorzystywaniu technologii 

informatycznych, zwłaszcza w procesie edukacji. 

Fundacja Nowoczesna Polska powstała, ponieważ kształcenie dzieci jest kluczem do przyszłości Polski. 
Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed polską edukacją, jest walka z cyfrowym wykluczeniem. 
Umiejętność korzystania z komputera i Internetu w czasach społeczeństwa informacyjnego jest rodzajem 
elementarza. Ci, którzy go nie znają, skazani są na wegetację na obrzeżach nowoczesnego świata. 
Fundacja Nowoczesna Polska tysiącom dzieci chce dać to, co najcenniejsze: wiedzę i umiejętności 
pozwalające rozumieć współczesny świat i wykorzystywać możliwości, jakie on oferuje. 

Fundacja jest stale zaangażowana w rozwijanie w Polsce świadomości nowoczesnej edukacji medialnej 
na wszystkich etapach nauczania dzieci i dorosłych. Realizuje swoje projekty i angażuje się w 
kształtowanie polityki edukacyjnej w Polsce wierząc, że jest to droga do innowacyjności i rozwoju całego 
społeczeństwa.  

 

    Wolne Lektury 
    http://www.wolnelektury.pl  

 

 

Biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi „Wolne Lektury” to projekt realizowany przez Fundację 
Nowoczesna Polska. Działa od 2007 roku i udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które są 
zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i które trafiły już do domeny publicznej. Są 

http://www.nowoczesnapolska.org.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja
http://www.wolnelektury.pl/
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one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf). Można 
je zgodnie z prawem, bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i 
cytować. 

Zespół projektu Wolne Lektury składa się z doświadczonych redaktorek i nauczycielek, co zapewnia 
rzetelność portalu. W tworzeniu go Wolne lektury współpracują z Biblioteką Narodową, która dostarcza 
najlepsze dostępne wydania i opracowania krytyczne lektur szkolnych, opublikowane w Cyfrowej 
Bibliotece Narodowej Polona. Wspólnie czynione są starania, aby teksty lektur – nasze dziedzictwo 
kulturowe – były dostępne dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, zasobności portfela, 
sprawności lub jej braku. Jest to możliwe dzięki istnieniu domeny publicznej, czyli zbioru dzieł 
nieobjętych restrykcjami prawa autorskiego, oraz dzięki nowoczesnym technologiom – narzędziom, które 
pozwalają zwielokrotnić dostępność treści upublicznianych w Internecie. 

Jak korzystać z Wolnych Lektur? 

 
 
Najważniejszą innowacją Wolnych Lektur, odróżniającą ten projekt od innych bibliotek internetowych, 
jest możliwość przeszukiwania tekstów z zastosowaniem różnych kryteriów: tradycyjnych, takich jak 
tytuł, autor, epoka, rodzaj, gatunek literacki, ale i niespotykanych nigdzie indziej, to jest odnoszących się 
do treści wielu utworów naraz – motywów i tematów literackich. Takie przeszukiwanie jest możliwe 
dzięki specjalnemu opracowaniu tekstów lektur szkolnych, to znaczy opisaniu ich za pomocą 
wymienionych kryteriów. Tym właśnie Wolne Lektury różnią się od licznych stron z opracowaniami lektur 
szkolnych – dostarczają narzędzi do twórczej pracy z tekstem, a nie gotowych ściąg. Jeśli np. uczeń 
dostanie temat pracy domowej: „Motyw dziecka w romantyzmie na podstawie wybranych utworów“, to 
trzy kliknięcia na naszej stronie sprawią, że na ekranie komputera pojawi mu się komplet tekstów do 
analizy. Dzięki takim narzędziom czytanie lektur staje się fascynującą podróżą po świecie kultury. 
Kolejną użyteczną funkcjonalnością Wolnych Lektur, przydatną w pracy w szkole, jest możliwość 
układania całych zestawów tekstów przerabianych na przykład w ciągu roku przez daną klasę. Takie półki 
z lekturami są tworzone przez nauczycielkę/la, która/y może następnie wysłać swoim uczniom odnośnik 
(link) do tego zbioru, a oni jednym kliknięciem ściągną cały zestaw na swój komputer. 
Wszystkie teksty książek ze stron Wolne Lektury (w postaci plików html, pdf, txt) dostępne są poza 
restrykcjami prawa autorskiego i można je swobodnie wykorzystywać bez żadnych warunków. 
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W serwisie Wolne Lektury możemy zgodnie z prawem publikować tylko te książki, które należą do 
domeny publicznej, a więc te, które wyszły już spod działania prawa autorskiego. Domena publiczna to 
rodzaj skarbca kultury, wspólnego dobra, z którego wszyscy mogą korzystać na równych prawach, bez 
ograniczeń i opłat. Istnienie domeny publicznej jest gwarantem dostępu do dóbr kultury, ten zaś jest 
naszym obywatelskim prawem zapisanym w konstytucji. 
Wolne lektury to także kolekcja profesjonalnie nagranych tekstów literackich. Nagrania dostępne są na 
wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0.PL w formatach  
MP3, Ogg Vorbis oraz w systemie DAISY. 
Nagrania opublikowane na tej stronie wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać.  
 

 
 
 
 
Edukacja medialna 
 

  
 

http://edukacjamedialna.edu.pl/  

  

http://www.czytamysluchajac.pl/
http://edukacjamedialna.edu.pl/
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Projekt Prawo Kultury 
 
 
 
http://prawokultury.pl/  

http://prawokultury.pl/


 18 

 
 
 
 
 

Historia i Media 
http://historiaimedia.org/  

Historiaimedia.org to pierwszy polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a 
mediami. Rola mediów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości, 
internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce współczesnej – to tylko 
niektóre z tematów poruszanych na tej stronie. Celem projektu jest promocja koncepcji digital history – 
zainteresowanie historyków internetem jako narzędziem wspomagającym badania i edukację 
historyczną. 

 

http://historiaimedia.org/
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Zabawnik – przykłady gier i zabaw dla dzieci   http://zabawnik.org/  

  

 

 

 

Serwis Nowoczesne Nauczanie 

 

http://nowoczesnenauczanie.pl/   

http://zabawnik.org/
http://nowoczesnenauczanie.pl/
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http://panoptykon.org/  

 

 

http://panoptykon.org/
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Instytut Badań Edukacyjnych – Entuzjaści edukacji 

 

 

https://bnd.ibe.edu.pl/ 
  

http://www.bnd.ibe.edu.pl/
https://bnd.ibe.edu.pl/
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Filmoteka Szkolna  http://www.filmotekaszkolna.pl/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmotekaszkolna.pl/
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Edukacja Filmowa  -  http://edukacjafilmowa.pl/  

 

 

 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska  
                                                http://pl.wikimedia.org/wiki/   

Stowarzyszenie Wikimedia Polska – stowarzyszenie, którego celem jest reprezentowanie  
i wspieranie projektów Fundacji Wikimedia, a także działanie na rzecz rozwoju społeczności 
skupionej wokół tych projektów. 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska zostało zarejestrowane 15 listopada 2005 roku w Łodzi. Do celów 
Stowarzyszenia należy rozwój powszechnego dostępu do wiedzy, propagowanie wolnych licencji oraz 
wspieranie rozwoju Fundacji Wikimedia. 

Wybrane projekty Wikimedii: 

 

 

Wikipedia 
 Wolna Encyklopedia 

 

 

Wikisłownik 
Wielojęzyczny 

Słownik 

 

 
 

Wikicytaty 
 Kolekcja Cytatów 

 

 

 
 

Wikibooks 
 Darmowe 

Podręczniki 

 

 

 

Wikiźródła 
Dokumenty 
Źródłowe 

 

http://edukacjafilmowa.pl/
http://pl.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/2005
http://pl.wikipedia.org/wiki/
http://pl.wiktionary.org/wiki/
http://pl.wikiquote.org/wiki/
http://pl.wikibooks.org/wiki/
http://pl.wikisource.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
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             Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego  
             i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego/ 
             Creative Commons Polska 
                                     http://www.icm.edu.pl/web/guest  

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu 
Warszawskiego (ICM) to instytucja, której zadaniem jest udostępnianie wielkich mocy obliczeniowych 
środowisku naukowemu z całej Polski. Jest to także instytucja spełniająca funkcję głównego, krajowego 
centrum udostępniania kilkunastu naukowych baz danych. 
Oprócz roli ośrodka obliczeniowego, ICM pełni też funkcję głównego, krajowego centrum udostępniania 
naukowych baz danych. Część z tych baz znajduje się bezpośrednio na serwerach ICM, a dla części ICM 
odgrywa tylko rolę negocjatora warunków dostępu dla polskich uczelni i instytutów naukowych. ICM 
udostępnia m.in. bazy danych.  

 

 

http://www.icm.edu.pl/web/guest
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Naukowe_bazy_danych&action=edit&redlink=1
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    Centrum Edukacji Obywatelskiej 
    http://www.ceo.org.pl/portal/home  

Centrum Edukacji Obywatelskiej – fundacja zarejestrowana w Polsce  w 1994. Instytucja oświatowa i 
organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Jej głównym celem jest 
poprawa jakości systemu oświaty, upowszechnianie wiedzy obywatelskiej oraz promowanie 
praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i 
społeczeństwa obywatelskiego. 

CEO organizuje szkolenia i kursy internetowe dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów szkół. 
Współpracuje ze szkołami wdrażającymi nowe metody nauczania i oceniania, wspiera współpracę i 
wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami. 

CEO opracowuje szkolne programy i podręczniki z zakresu edukacji obywatelskiej  ekonomicznej, 
scenariusze lekcji i propozycje zajęć pozalekcyjnych. Fundacja pomaga też w rozwijaniu kompetencji 
nauczycieli przez organizowanie wyjazdów zagranicznych. Ich celem jest poznanie sposobów 
prowadzenia edukacji obywatelskiej i systemu oceniania w innych krajach. 

CEO angażuje się w prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę edukacji oraz propagujących 
wartości demokratyczne. 

 

 

http://samouczki.ceo.org.pl/   

http://www.ceo.org.pl/portal/home
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_po%C5%BCytku_publicznego
http://samouczki.ceo.org.pl/
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        Fundacja Nowe Media  

        http://fundacjanowemedia.org/ 

 

Fundacja Nowe Media - powstała w kwietniu 2008 roku, misją Fundacji jest rozwijanie zainteresowań 
dziennikarskich oraz propagowanie ideałów rzetelnego dziennikarstwa wśród młodzieży w Polsce i za 
granicą. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie, a zasięgiem działań obejmuje Polskę, Ukrainę i 
Białoruś. Fundacja prowadzi projekt tworzenia wirtualnych gazetek szkolnych w ramach Młodzieżowej 
Akcji Multimedialnej. 

Misją Fundacji jest rozwijanie zainteresowań dziennikarskich oraz propagowanie ideałów rzetelnego 
dziennikarstwa wśród młodzieży w Polsce i za granicą. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez 
udostępnianie nowatorskich narzędzi multimedialnych do tworzenia własnych gazet, budowę 
zaangażowanej w jakość mediów społeczności oraz szkolenie młodzieży z zakresu działania i tworzenia 
mediów. Fundacja pragnie przybliżać młodym ludziom świat mediów, ucząc jednocześnie ich krytycznego 
odbioru i aktywnego współtworzenia. 

Misja Fundacji: „rozwijanie zainteresowań dziennikarskich oraz propagowanie ideałów 
rzetelnego dziennikarstwa wśród młodzieży w Polsce i za granicą”. 

  

 

http://fundacjanowemedia.org/
http://pl.wikipedia.org/wiki/2008
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
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  Scholaris 
  http://www.scholaris.pl/cms/index.php/  
 

Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN 
 

 

http://www.scholaris.pl/cms/index.php/
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Serwis Otwarte zasoby   
 http://otwartezasoby.pl/ 
 

 

http://otwartezasoby.pl/
http://otwartezasoby.pl/
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2. Gotowe zasoby do wykorzystania – przykłady dobrych praktyk – inicjatywy nauczycieli 
 
 

 Strona Szkoły Podstawowej nr 1 Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu  

                http://bibliotekabol1.blogspot.com/  
 
 

 
 
 
 
 
Szeroki wybór gier, układanek, krzyżówek:  http://bibliotekabol1.blogspot.com/2014/02/gry-
edukacyjne.html  

 

http://bibliotekabol1.blogspot.com/
http://bibliotekabol1.blogspot.com/2014/02/gry-edukacyjne.html
http://bibliotekabol1.blogspot.com/2014/02/gry-edukacyjne.html
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Narzędzia i aplikacje internetowe – strona, na której znajduje się wiele opisów i adresów  
programów z zakresu TIK               http://narzedziaetwinning.blogspot.com/  
  
 

 
 
 

http://narzedziaetwinning.blogspot.com/
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Pinterest – swoista kartoteka przydatnych materiałów (na przykładzie SP nr 1 w Bolesławcu) 
                                                                                                                     https://www.pinterest.com/sp1bol/  
 

 
 
 
 

 Inicjatywa OEIIZK     http://pl.padlet.com/mwalkow41/5ozrx4om3v   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/sp1bol/
http://pl.padlet.com/mwalkow41/5ozrx4om3v
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 Propozycje Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej     www.dbp.wroc.pl    
 

 
 
- Zakładka Serwisy edukacyjne 
 

 
 
 
 

http://www.dbp.wroc.pl/
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- Materiały samokształceniowe na platformie edukacyjnej DBPMoodle 
 

 
 
- Pakiety edukacyjne – tematyka zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa 
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 Propozycje Publicznej Biblioteki Pedagogicznej  w Częstochowie   
http://biblioteka.womczest.edu.pl/  
 

 
 
 
- Webowa biblioteka 
 

 

http://biblioteka.womczest.edu.pl/
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- Wideokonferencje 
 

 
 
 
 

V. OER – SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE 
 
 

 http://wwwcnx.org/ 
 
 
OpenStax   - serwis umożliwiający tworzenie i dzielenie się treściami naukowymi w różnych językach. 
 
 
 
 
 

http://wwwcnx.org/
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         http://www curriki.org/  
 
 
Curriki - społeczność nauczycieli, uczniów i ekspertów edukacji współpracujących w technologii wiki w 
tworzeniu i otwartym rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych. 
 
 

 
 
 
 
 

   http://www.wikieducator.org/ 
 
Projekt ukierunkowany na stworzenie do 2015 r. modelu otwartej edukacji. Celem projektu jest m. in. 
tworzenie otwartych, darmowych materiałów edukacyjnych, podręczników, kursów dla szkół różnych 
typów 
 
 
 
 

http://www.curriki.org/
http://www.wikieducator.org/
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VI. JAK KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW NA LICENCJACH CC?  WYSZUKIWANIE 
 
 

 Jak wyszukać zasoby na licencjach CC? 
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Blogi tematyczne 
Blogi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITERATURA  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biuletyn EBIB nr 1/2009  (101) 
Jarosław Lipszyc: Otwarta edukacja, edukacja przyszłości,  
Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, Toruń 7 października 2009. Dostępny w WWW:  
http://e-pedagogiczna.edu.pl/305,l1.html  
Seminarium „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, Olsztyn, 18 listopada 2009. Dostępny w WWW:  
http://e-pedagogiczna.edu.pl/310,l1.html  
Bożena Bednarek-Michalska: Otwarta edukacja, nauka i kultura. Podstawowe informacje dla bibliotekarzy i 
użytkowników bibliotek 
 
 
Przypisy: 

                                                 
1
 Grodecka K., Wiedza otwarta W: Uczyć łatwiej – jesień 2010, s. 26-27 

2
 Wikipedia, [dostęp 01.12.2010r.], http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Oprogramowanie 

3
 Wikipedia, [dostęp 01.12.2010r.], http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_wolnej_kultury 

4
 Galwas B., Otwarte uniwersytety, otwarte zasoby edukacyjne - edukacja na progu XXI wieku, [dostęp  

   01.12.2010r.], http://www.pwi.edu.pl/files/wyklady/galwas_pwi.pdf  
5
 Wikipedia, [dostęp 01.12.2010r.], http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_Zasoby_Edukacyjne  

6
 Grodecka K., Wiedza otwarta W: Uczyć łatwiej – jesień 2010, s. 26-27 

 

----------------------------------- 

Opracowała: Beata Malentowicz, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu 

• Blogi tematyczne, wyszukiwarki blogów

Edukacja przyszłości Witold Kołodziejczyk
http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/ blog dedykowany 
liderom edukacji przyszłości

Elearning blog http://elearning-20.blogspot.com/ dyskusje na 
temat szkoleń elektronicznych, zdalnej edukacji, platform 
elearningowych i projektów, które mogą je wspomagać
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http://www.pwi.edu.pl/files/wyklady/galwas_pwi.pdf
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