
Społdzielnia 
Otwartej 
Edukacji

Przed wakacjami



1. O współpracy
2. Uczeniu się
3. Otwartych zasobach edukacyjnych
4. Przygodzie

O czym będziemy mówić:



Co się do tej pory działo w projekcie:



Kurs internetowy:  
380 uczestników/uczestniczek
215 osób, które kurs ukończyło

Prawie wszyscy, którzy ukończyli 
kurs poleciliby go innym 
bibliotekarzom.
Szczególnie, jako: narzędziwonik, 
pigułkę wiedzy, inspirację, motywator



SpołEd 

Przykładowe zasoby:

https://www.labib.pl/inspiracja/pokaz/2572 - Katarzyna Musioł - “Aplikacje mobilne - jak 
je wykorzystać - scenariusz zajęć na portalu LABIB

https://docs.google.com/document/d/1-yJAYguzf-
tahYIA2KvlC1rsqG2nVm9KB3UeQi5uaPo/edit?fbclid=IwAR38IQgTcBUTjzu-
9BFMI1Zvhz72okfYjf2QFvCUKDnZrTRVmfQL6Mt4FRQ -”Krok za krokiem do siłowni 
outdoorowej” - zajęcia wspierające dbanie o lokalne środowisko Renata Gołębiowska 

https://drive.google.com/file/d/10DpgGz1wblykZaz-
gzh_YZsSssCRyUU5/view?fbclid=IwAR2SO3x-bmqcIALqBevgy1KEbiocypGRMu-
jFMDt6aGDdLjWqZGlqPUD1uA - gra miejska - Kamil Szurmak

https://www.cmswbibliotekach.umk.pl/otwarte-zasoby-edukacyjne/wystawy-cyfrowe-
otwarty-scenariusz-warsztatu/ - wystawy cyfrowe Dominika Piotrowska
https://bibliotekarzwielumozliwosci.blogspot.com/2020/03/canva-internetowe-
narzedzie-do.html - warsztat z obsługi aplikacji Canva - Anna Wysocka

Kurs internetowy

https://www.labib.pl/inspiracja/pokaz/2572
https://docs.google.com/document/d/1-yJAYguzf-tahYIA2KvlC1rsqG2nVm9KB3UeQi5uaPo/edit?fbclid=IwAR38IQgTcBUTjzu-9BFMI1Zvhz72okfYjf2QFvCUKDnZrTRVmfQL6Mt4FRQ
https://drive.google.com/file/d/10DpgGz1wblykZaz-gzh_YZsSssCRyUU5/view?fbclid=IwAR2SO3x-bmqcIALqBevgy1KEbiocypGRMu-jFMDt6aGDdLjWqZGlqPUD1uA
https://www.cmswbibliotekach.umk.pl/otwarte-zasoby-edukacyjne/wystawy-cyfrowe-otwarty-scenariusz-warsztatu/
https://bibliotekarzwielumozliwosci.blogspot.com/2020/03/canva-internetowe-narzedzie-do.html












SpołEd 

https://centrumcyfrowe.pl/webinaria-spoled-materialy-i-zaswiadczenie/

Webinaria SpołEd 

6 webinariów
10 prowadzących
od kwietnia do czerwca
ponad 2000 uczestników
1 strona, na której znajdziecie 
wszystkie materiały

https://centrumcyfrowe.pl/webinaria-spoled-materialy-i-zaswiadczenie/


SpołEd 

Biblioteki online a prawo autorskie



Od września 2020

• szkolenia lokalne dla dorosłych: 

- W 45 lokalizacjach 
- W sumie 3 warsztaty w każdej z lokalizacji
- W zależności od sytuacji epidemiologicznej szkolenia odbędą się 

online lub stacjonarnie  

Nabór na trenerów/trenerki rozpocznie się wkrótce!

Co jeszcze przed nami?



Na początku 2021

Konferencja podsumowująca pierwszy rok projektu:

- Spotkania, warsztaty i wykłady
- Sieciowanie i wymiana dobrych praktyk
- Możliwość poprowadzenia własnych zajęć
- Integracja środowiska

Konferencja w zależności od możliwości odbędzie się stacjonarnie 
lub online.

Co jeszcze przed nami?



Na początku 2021

Druga edycja kursu online: dla 350 osób

- 24 mentorów i mentorek
- 6 tygodni
- Tematy: 
- Tworzenie własnych otwartych zasobów edukacyjnych, 

wykorzystanie już istniejących OZE
- Praca na podstawie diagnozy lokalnej i zwiększeniu umiejętności 

prowadzenia zajęć dla dorosłych
- Prawo autorskie i wolne licencje
- Ciekawe narzędzia i materiały

Co jeszcze przed nami?



SpołEd 

https://otwartakultura.org/transformator/

Transformator kultury



SpołEd 

#bezspiny

https://www.facebook.com/events/738869166922542/



Otwartość to dbanie o to, co wspólne.

To gotowość do współpracy, dzielenia się
wiedzą i umiejętnościami. To zdolność
patrzenia na to, co nowe, z perspektywy
dobra wspólnego. To także troska o prawa i
potrzeby użytkowników.



Fundacja Centrum Cyfrowe

ul. Chmielna 24/2, 00-020 Warszawa

kontakt@centrumcyfrowe.pl


