OTWARTA EDUKACJA - EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI
Otwarte Zasoby Edukacyjne w sieci Internet

Repozytorium - bazy danych
Scholaris
http://www.scholaris.pl/

Typ zasobów
materiały
dydaktyczne
w bardzo wielu
formatach

Ściśle Ciekawa Lekcja
http://lesson.org.pl/

materiały
edukacyjne,
scenariusze,
wideo
konspekty zajęć,
konkursów,
sylabusy, przykłady
ćwiczeń

Edux.pl
http://www.edukacja.edux.pl/

Open AGH
http://open.agh.edu.pl

kursy, wykłady,
ćwiczenia,
symulacje,
kompendia głównie
z nauk ścisłych

Biblioteka Cyfrowa Polona
http://www.polona.pl/dlibra

publikacje dotyczące
wybranych
aspektów polskiej
literatury, kultury
i historii

Opis
Baza materiałów
dydaktycznych dla
nauczania przedszkolnego,
wczesnoszkolnego, szkół
podstawowych, gimnazjów
i szkółponadgimnazjalnych.
Zarówno scenariusze lekcji
i pomysły na ćwiczenia, jak
i gotowe do wykorzystania
symulacje, prezentacje,
zdjęcia, filmy wideo, karty
osiągnięć, e-lekcje, quizy
i wiele innych.
Zasoby edukacyjne
z biologii, chemii, fizyki.
W serwisie edux.pl
zamieszczane są nadsyłane
publikacje edukacyjne
nauczycieli rozmaitych
szczebli kształcenia - od
nauczania przedszkolnego
po szkołę wyższą oraz
nauczanie specjalne,
dodatkowe jak świetlica czy
koła zainteresowań,
działalność biblioteczna.
Open AGH to repozytorium
otwartych zasobów
edukacyjnych (OZE)
przygotowanych przez
pracowników, doktorantów
i studentów AGH.
Powstała w 2006 roku,
gromadzi najważniejsze
wydania tekstów literackich
i naukowych, dokumentów
historycznych, czasopisma,
grafikę, fotografię, nuty,
mapy, czasopisma, książki,

Biblioteka Literatury Polskiej
w Internecie
http://literat.ug.edu.pl

teksty literackie

Szkolna Biblioteka Internetowa
Wolne Lektury
http://wolnelektury.pl

teksty lektur
szkolnych

Wikiźródła
http://pl.wikisource.org/

teksty źródłowe

dokumenty życia
społecznego (ulotki
i odezwy), rękopisy, stare
druki oraz zbiory
ikonograficzne i muzykalia.
Repozytorium mniej
i bardziej znanych polskich
tekstów literackich,
znajdujących się
w domenie publicznej,
począwszy od “Bogurodzicy”
po powieści Stefana
Żeromskiego. Zawiera też
skany starodruków. Projekt
jest realizowany na
Uniwersytecie Gdańskim.
Teksty lektur szkolnych,
które są zalecane do użytku
przez MEN. Są opracowane,
opatrzone komentarzem
i udostępnione w kilku
formatach. Można je
bezpłatnie przeglądać,
ściągać na swój komputer,
a także udostępniać innym.
Są dostępne on-line i do
ściągnięcia. Projekt
realizowany przez Fundację
Nowoczesna Polska. Działa
od 2007 roku.
Projekt siostrzany Wikipedii.
Celem jest stworzenie
wolnego repozytorium
tekstów źródłowych oraz ich
tłumaczeń w postaci stron
wiki. Udostępniane są:
oryginalne, wcześniej
opublikowane utwory,
teksty i dokumenty
historyczne rangi
państwowej lub
międzynarodowej,
tłumaczenia oryginalnych
tekstów, kody źródłowe
dostępne jako własność
publiczna lub na licencji
zgodnej z GNU FDL,
tłumaczenia słów lub

Wikicytaty
http://pl.wikiquote.org

cytaty

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

zasoby polskich
bibliotek cyfrowych

Czytamy Słuchając
http://czytamysluchajac.pl/

audioksiążki
podcasty literackie

MusOpen
http://www.musopen.com

pliki audio (muzyka
klasyczna)

FreeMusicArchive
http://freemusicarchive.org/

muzyka

Open Clip Art Library
grafika
http://openclipart.org
Google Art Project
największe muzea
http://www.googleartproject.com świata w 3D

zwrotów, podsumowania,
odesłania i inne informacje
o tekście w postaci
przypisów wyraźnie
oddzielonych od utworu.
Polska wersja serwisu
Wikiquote, siostrzanego
projektu Wikipedii. Projekt
zawiera tworzoną w trybie
wiki bazę cytatów, które są
indeksowane tematycznie
oraz osobowo.
Od roku 2002 budują
narodowy zasób cyfrowy,
wiele materiałów z tego
zasobu udostępniają
w sposób otwarty.
Profesjonalne nagrania
tekstów literackich ze
zbiorów szkolnej biblioteki
internetowej Wolne Lektury
w formatach MP3
Kolekcja plików audio
utworów klasycznych.
Celem jest przeniesienie do
sieci muzyki klasycznej,
która znajduje się
w domenie publicznej, ale
jest w Internecie ciężko
dostępna.
Archiwum wysokiej jakości
nagrań muzycznych
stworzone przez
amerykańskie radio WFMU.
Projekt działa dzięki
profesjonalnym kuratorom
wybierającym
i udostępniającym nagrania
z wielu gatunków
muzycznych.
Kolekcja ponad 14 tys.
grafik na różne tematy.
Projekt pozwala na odbycie
wirtualnej wizyty
w wybranych 17 muzeach
świata np. Uffizi Gallery czy
National Gallery London.

Wikipedia
http://pl.wikipedia.org

hasła
encyklopedyczne

Wikisłownik
http://pl.wiktionary.org

internetowy słownik
wszystkich języków
świata

Wikitravel
http://wikitravel.org/pl/

teksty, zdjęcia,
mapy

Google Maps
http://maps.google.pl/

mapa świata

To wielojęzyczny projekt
internetowej encyklopedii.
Wszystkie treści zawarte
w Wikipedii są wolne mogą być bezpłatnie
wykorzystywane, dowolnie
kopiowane i modyfikowana
przez każdego. Wikipedia
zawiera również materiały
tekstowe, dźwiękowe,
graficzne i inne.
Projekt Fundacji Wikimedia,
którego założeniem jest
stworzenie wolnego
słownika w każdym języku
opartego na mechanizmie
Wiki. Jest to słownik
uniwersalny, pełniący
jednocześnie rolę słownika
ogólnego dla danego języka
jak i słownika dla tłumaczy,
a także pełni rolę słownika
etymologicznego, słów
bliskoznacznych i
ortograficznego. Polska
wersja działa od 2004 r.
Obszerny, międzynarodowy
przewodnik turystyczny
i zasób informacji
geograficznych o Polsce
i świecie udostępniany.
Mapa całego świata możliwość wyświetlenia
w formie zdjęć satelitarnych
lub mapy ulic. Możliwość
wyświetlania korków,
pogody, dodawania zdjęć,
oglądania wybranych miejsc
dzięki kamerom
internetowym. Możliwość
zwiedzania świata
w formacie 3D dzięki
Google Street View. Jest to
możliwe po przeciągnięciu
ikonki żółtego ludzika (lewy
górny róg mapy) na mapę
świata.
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