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EDUin

- Kvalitní a smysluplné vzdělávání pro 
každého

- Poskytování informací a síťování

- www.eduin.cz







Projekt Otevřené vzdělávání

- Web/FB

- Aliance pro otevřené vzdělávání

- Zvyšování povědomí o OV

- Brožury o OV 

- Workshopy

- Advocacy (3. OGP AP)





Co je to otevřené vzdělávání? 











Otevřená data

-Učitelé používají  a vytvářejí otevřené data sety  
pro výuku a výzkum. 







Otevřená pedagogika

- Otevřené výstupy

- Otevřené hodnocení

- OER (otevřené vzdělávací 
zdroje)

- Otevřené ověřování



OER

- Text

- Video

- Audio

- Obrázky

- Kód ...



Otevřené neznamená zdarma

5RE

-Retain – Drž a měj

-Reuse - Použij

-Revise – Přepiš, Zkontroluj

-Remix – Smíchej dohromady

-Redistribute – Dále sdílej



OER ve vzdělávání

- Materiály od učitelů pro učitele

- Materiály od studentů pro studenty

- Materiály pro veřejnost

- Etc. 



Odkud se berou OER? 

Tvorba iniciovaná shora

Tvorba iniciovaná zdola



Problémy s OER

„Nechci aby někdo další viděl moji 
práci“

„Co je to vlastně ta CC?“

„Jak mám to CC aplikovat?“

„Jak vlastně správně použít 
materiály s CC ?“



Najdi mě!

- Ty materiály (tam) někde jsou!

- Cesta úložišť není ta nejlepší...

- ? Google teacher ? 

- ? Seznam teacher ? 



Najdi mě

Seznam zdrojů



Najdi mě

Kouzelné okénko Google Custom Search! 



Hide and Seek

Kouzelné okénko Google Custom Search



Výhody OER

- Šetří peníze

-Aktuální témata

-Cesta ke kvalitě

-Možnost propojování předmětů

-Smysluplné vzdělávání

-Individualizace, Inkluzivita



OER

„Globální výzvy pro 21. století, potřebují vzdělávání pro 21. 
století.  
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