Dne 22. září ve Skautském institutu v Praze
Body ze setkání Aliance otevřeného vzdělávání
●

Byla schválena 
Charta otevřeného vzdělávání
. Bude rozeslána členům k signování.

●

Návrhy na komunikační platformy: základem komunikace bude úložiště dokumentů
Google Disk a 
Mailman for Wikiversity
.
Každá pracovní či zájmová skupina si pak
volí vlastní způsob komunikace. Pro propagaci FB bude vytvořena stránka Otevřené
vzdělávání, kde budou upozornění na otevřené vzdělávací akce, zajímavé OER a
informace o vývoji agendy OER.

●

Adaptace dopisu prezidentu 
Obamovi (adresáti: prezident, premiér, ministryně
školství, vicepremiér pro pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a
předsedové poslaneckého 
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
a senátního 
výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
, 
Radě pro
výzkum, vývoj a inovace a 
Radě vlády pro informační společnost
? bude mít na
starosti koordinační skupina.

●

Bylo rozhodnuto o složení legislativní skupiny, která monitoruje tvorby zákonů týkající
se OER v ČR a v EU a navrhuje změny. Za členy byl navržen Jakub Michálek (již
účast potvrdil), česká pobočka Creative Commons navrhuje Matěje Myšku. Dalšími
navrženými byli Matěj Myška (KISK), Jan Cibulka (datastory.cz) a Jan Vobořil
(Iuridicum Remedium). Členy legislativní skupiny osloví EDUin, skupinu koordinuje
Tamara Kováčová.

●

Bylo rozhodnuto o složení koordinační skupiny ve složení: Daniela Růžičková, Lenka
Urbanová, Ondřej Neumajer, Josef Kratochvíl a Michal Kaderka.

●

Setkání aliance bude jednou za šest měsíců, jednou za rok budou projednávány cíle
Charty Aliance pro otevřené vzdělávání. K výročnímu setkání budou přizváni všichni
členové. Setkávání koordinační skupiny dle potřeb a cílů koordinační skupiny.

●

Schválení plánu pro příští rok. Navrhované body jsou:
Vyhledání, přizvání a rozšiřování aliance o další členy.
Kampaň k rozšíření povědomí o strategii digitálního vzdělávání  hlavně mezi učiteli,
právě především aktivní účasti členů na Open education weeku, s cílem vytvořit v
tomto období hands on workshopy pro učitele/vzdělavatele jak vytvářet a sdílet
otevřené materiály.
Harmonizace EU autorského práva v náš prospěch, plus česká legislativa. Má na
starosti legislativní skupina.

V souvislosti s otevřeným dopisem pro prezidenta, vládu a předsedy školních výborů
uspořádat kulatý stůl ve sněmovně. Má na starosti koordinační skupina.
Vytvoření manuálu pro universal design. Na wikipedii bude vytvořeno heslo pro
termín universal design (design pro všechny). Je rozhodnuto, že se bude využívat
termín universal design. KISK nabídnul výzkum v rámci Výzkumného semináře do
duben/květen 2016 (kontaktní osoba za Alianci Tamara Kováčová). NÚV nabízí
zadání rešerší (literatura, dostupné informace k tématu). Má na starosti koordinační
skupina.
Sbírání příkladů dobré praxe a jejich zveřejňování, např. 3D tiskáren (zapojení Petra
Jansy a Jan Gondola) či Sketch Technology.
Realizace výzkumů, zda a jak učitelé využívají OER, předběžně účast na výzkumu
přislíbil KISK. Kontaktní osoba za Alianci Tamara Kováčová.
Další možná témata k výzkumu přístup dětí k technologiím a internetu, využívání 3D
tiskáren apod.
Šířit povědomí o autorském právu a licencích  směr veřejnost, potažmo ve školách.
Má na starosti koordinační skupina a i ostatní podporovatelé Aliance.
Zpracovat pro učitele i studenty manuál o otevřených licencích. Zdroje dodá Petra
Pejšová z Creative Commons (již dodáno).
Vytvoření mapy stakeholderů a zapojených lidí, organizací.
Obecné prosby na členy:
●

Vyhledávat příklady dobré praxe  příběhy spojené s OER a dávat nám je
vědět. (např. prague hackaton, pracovní listy s CC o migraci, cvt videa..).

●

Zasílat nám tipy na články/texty k OER pro publikování a šíření info o OV.

●

Návrh na účasti v rámci týdne otevřeného vzdělávání (7.  11. 3. s prosbou
aby členové připravili hands  on workshopy pro učitele/vzdělavatele, jak tvořit
vzdělávací materiály.

