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JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
- filozofia otwartości

 Wiedza całego świata jest dobrem publicznym ;

 Każdy powinien mieć swobodę wykorzystywania, 
rozpowszechniania i dostosowywania do własnych 
potrzeb materiałów edukacyjnych ; 



I CO Z TEGO MAMY?

 Otwarta dystrybucja wiedzy ;

 Ułatwienie w odnajdywaniu treści ;

 Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania 
wyszukanych treści ;



ZATEM OTWARTOŚĆ TO:

 Dostęp do treści ;

 Zapewnienie użytkownikom określonych           
swobód, co do wykorzystania treści ;

https://pixabay.com



CO TO JEST OZE?

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE 
(ang. Open Educational Resources; OER)

 to materiały, które są dostępne w Internecie, bez 
kontroli dostępu, opublikowane z prawem do dalszego 
wykorzystania ;

 Zasoby mogą mieć formę podręczników, kursów 
online, syllabusów, testów, multimediów, 
oprogramowania i innych narzędzi, które można 
wykorzystać w procesie nauczania i uczenia się ;



LICENCJE-
co to takiego?
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REPOZYTORIA INSTYTUCJONALNE

 Open AGH: http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280

 Open AGH e-podręczniki: 
http://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php

 MIT Open Course Were: 
https://ocw.mit.edu/index.htm

 MOST Wiedzy: https://mostwiedzy.pl/

http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280
http://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php
https://ocw.mit.edu/index.htm
mailto:https://mostwiedzy.pl/


WYSZUKIWARKA REPOZYTORIÓW

 Open DOAR: http://www.opendoar.org/

najpopularniejsza wyszukiwarka ; 
wyszukuje nie tylko repozytoria, ale również biblioteki 
cyfrowe ; 

http://www.opendoar.org/


BIBLIOTEKI CYFROWE

 Europeana Collections: http://www.europeana.eu/portal/pl

 Federacja Bibliotek Cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl

 Pomorska Biblioteka Cyfrowa: http://pbc.gda.pl/dlibra

http://www.europeana.eu/portal/pl
http://fbc.pionier.net.pl/
http://pbc.gda.pl/dlibra


Serwisy WWW

 Otwarte zasoby: http://otwartezasoby.pl

 Wolne Lektury: http://wolnelektury.pl

 epodręczniki.pl: http://www.epodreczniki.pl/begin/
 Open Textbook Library: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/

 Directory of Open Access Books – DOAB: 
http://www.doabooks.org

 Wikipedia: https://pl.wikipedia.org
https://pixabay.com

http://otwartezasoby.pl/
http://wolnelektury.pl/
http://www.epodreczniki.pl/begin/
https://open.umn.edu/opentextbooks/
http://www.doabooks.org/
https://pl.wikipedia.org/


MOOC 
Massive Open Online Courses

 MOOC List: https://www.mooc-list.com

 Coursera: https://www.coursera.org

 edX: https://www.edx.org

 TED: https://www.ted.com

 Copernicus College: https://www.copernicuscollege.pl

https://www.mooc-list.com/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.ted.com/
https://www.copernicuscollege.pl/


MOOC 
w szkole i w domu

 Khan Academy: https://pl.khanacademy.org
 TEDed: https://www.youtube.com/user/TEDEducation
 Uniwersytet dzieci: 

https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/videos
 Pi-stacja Matematyka: http://pistacja.tv/
 Pan Belfer: https://www.youtube.com/c/PanBelfer
 „Po cudzemu”: 

https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNL
BjQ8Beg

https://pl.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/user/TEDEducation
https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/videos
http://pistacja.tv/
mailto:https://www.youtube.com/c/PanBelfer
https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg
https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg


LEGALNA MUZYKA I ZDJĘCIA?
- skąd je pobrać

 FreePD: http://freepd.com/

 OpenGameArt: https://opengameart.org/

 Flickr: https://www.flickr.com

 Pixabay: https://pixabay.com/pl/

 Photos for Class: 
http://photosforclass.com/

ht
tp

s:
//

pi
xa

ba
y.

co
m

http://freepd.com/
https://opengameart.org/
https://www.flickr.com/
https://pixabay.com/pl/
http://photosforclass.com/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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Kamila Kokot
Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Prezentacja dostępna na licencji CC BY4.0
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