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Wyzwania edukacji wyższej

Krajowe Ramy Kwalifikacji 

zasoby

technologia



Dostosowanie procesu nauczania do potrzeb rynku pracy i 
edukacji dla przyszłości  

KRK – aktualizacja materiałów

Wyzwania – Krajowe Ramy Kwalifikacji 



Studenci korzystają z zasobów online 
(jakość pod znakiem zapytania)

Brak wysokiej jakości otwartych materiałów 
do wykorzystania przez nauczycieli podczas 
opracowywania swoich materiałów

Wyzwania - zasoby



Program Cyfrowa Szkoła (aktualni uczniowie 
to przyszli studenci)

Nieograniczony dostęp do zasobów

Łatwość korzystania i adaptacji

Wyzwania – umiejętności TIK



Misja otwartości

Naszą misją jest stworzenie efektywnych 
mechanizmów otwierania materiałów 
edukacyjnych, e-podręczników oraz 
innych materiałów dydaktycznych AGH



Otwartość w AGH = dostęp

•  dla wszystkich
•  bez opłat i logowania
•  do wysokiej jakości zasobów
•  dla osób ze specjalnymi potrzebami
•  do źrodła (otwarte formaty)
•  do otwartych narzędzi wspierających uczenie się 

(open source)



Otwieranie zasobów - korzyści

•  podniesienie jakości kształcenia (z dwóch punktów 
widzenia)

•  podniesienie rangi i widoczności Uczelni
•  wytyczanie standardów
•  nowe formy nauczania 
•  ekonomika kształcenia (eliminacja podwójnego 

finansowania, re-use)



2010

Repozytorium#
Otwartych Zasobów

Otwartość w AGH - geneza 

2013

Otwarte e-podręczniki 
akademickie



Ankieta nt. wykorzystania OZE w AGH

n: 663 nauczycieli akademickich 



Ankieta nt. wykorzystania OZE w AGH



Ankieta nt. wykorzystania OZE w AGH



otwarte treści 
modułowe i e-podręczniki #

otwarta platforma#
(do tworzenia, publikowania

i korzystania)



Open AGH e-podręczniki - modułowość



Open AGH e-podręczniki – grupa docelowa

Role na platformie: 

koordynator
autor

recenzent
 edytor 

Użytkownicy treści:

wykładowca#
 student

nauczyciel
uczeń

.

.
każdy 



Cykl pracy nad e-podręcznikiem

•  Uproszczony rysunek 



Tworzenie modułowych treści

Edytor online (TikiWiki + otoczenia własne)

Import z LaTeX (wtyczka LaTeX to Wiki)

Proces recenzji oraz korekty redakcyjnej 



Tworzenie modułu - edytor



Lista modułów – wynik pracy autora



Tworzenie e-podręczników z modułów 

Syllabus AGH zgodny z KRK#
(dowolne syllabusy innych uczelni w Polsce)

Wykładowca/#
odpowiedzialny za przedmiot



Przykładowy e-podręcznik



Elastyczność korzystania i adaptacji

PDF, DjVu ePUB, MOBI, AZW3 ODT, LaTeX



Elastyczność korzystania - wieloplatformowość



Metadane dla e-podręczników

OAI-PMH wymiana metadanych z bibliotekami 
uniwersyteckimi (katalogi, biblioteki cyfrowe) 

Learning Resources Metadata Initiative 
Dublin Core Metadata Initiative



Open AGH - e-podręczniki umożliwia:

korzystanie z gotowych e-podręczników

modyfikowanie istniejących e-podręczników 

tworzenie własnych e-podręczników 

dzielenie się (własnymi) e-podręcznikami 



Licencja Creative Commons #
Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA)

pod warunkiem:  
podania AGH jako autora, linku do źródła 
publikowania prac opracowanych na bazie e-podręczników 
na tej samej licencji CC 



Korzyści z licencji CC BY-SA 

•  treści powstałe w oparciu o e-podręczniki AGH będą 
dostępne i otwarte zarówno dla wszystkich 
użytkowników, jak i dla autorów oryginału (AGH)#

•  ilość otwartych materiałów o wysokiej jakości 
powiększa się (Na tych samych warunkach) #

•  Open AGH e-podręczniki – stała aktualizacja#
e-podręczników wg Syllabusa AGH  #

•  dobre zabezpieczenie przed komercyjnym 
zawłaszczaniem praw do treści 



E-podręczniki AGH

rozwijane przez społeczność AGH #
dla całej społeczności akademickiej



Pilotażowe otwarte e-podręczniki  
- rok akademicki 2014/2015

http://epodreczniki.open.agh.edu.pl



Karolina Grodecka
karolina.grodecka@agh.edu.pl

Prezentacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska 


