
Къде мога да намеря OER?

 Общ преглед

Това означава, че те позволяват свободата да персонализирате, локализирате,
превеждате и актуализирате материала според нуждите си.
OER обикновено се съхраняват и разпространяват чрез уебсайтове,
платформи или хранилища, които предлагат функции за търсене, преглед и
изтегляне.

Ресурсите за отворено образование (Open Education Resources -
OER) са много полезен инструмент за обучителите, за
допълнително образоване и/или за подобряване качеството на
уроците. Онлайн можете да намерите огромно количество
материали, които могат да бъдат полезни за вас.

Отворените образователни ресурси (OER) са учебни  и изследователски
материали във всякакъв формат и среда: учебни материали, учебници,
планове на уроци, пълни курсове, интерактивни симулации и дори цели
степени. OER се намират в публичното пространство или са защитени с
авторски права, които са пуснати под отворен лиценз. Отвореният лиценз
зачита правата на интелектуална собственост на собственика на авторските
права и предоставя разрешения, предоставящи на други права за достъп,
повторно използване, пренасочване, адаптиране и преразпределение на
образователни материали. OER идва с 5R разрешения, включително
разрешения за:

Запазване: правото да създавате, притежавате и контролирате копия на
съдържанието;
Повторно използване: правото да се използва съдържанието по много начини;
Преразглеждане: правото да адаптирате, коригирате, модифицирате или
променяте самото съдържание;
Комбиниране: правото да комбинирате оригиналното или преработено
съдържание с друг материал, за да създадете нещо ново;
Повторно разпространение: правото да споделяте копия на оригиналното
съдържание, ревизиите или ремиксите с други.
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В зависимост от вашето учебно съдържание има различни платформи, които
предлагат отворени образователни ресурси и инструкции как да работите с
тях. Най-популярните и надеждни са:

Всяка държава обикновено има много ресурси на собствения си език.
Можете лесно да ги намерите с вашата интернет търсачка.

MAP - Motivate. Act. Promote - n. 2020-1-ES01-KA204-081780
 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein ."

 Какво представляват отворените образователни ресурси?

https://www.oeglobal.org/
https://www.unesco.org/en/communication-information/open-solutions/open-educational-resources?hub=785
https://www.oercommons.org/

