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Отваряне на образованието – цел и ползи

• ЕС, ЮНЕСКО, асоциации, консорциуми и др.

• ЕК “Отварянето на образованието е важна точка от дневния ред на европейската 
политика по много причини:

1) това може да помогне за намаляване или премахване на бариерите пред 
образованието; това дава възможност на обучаващите се да подобрят уменията или 
да се преквалифицират на по-ниска или почти никаква цена и по гъвкав начин;

2) подкрепя модернизацията на висшето образование в Европа, тъй като 
съвременното отворено образование се осъществява до голяма степен чрез цифрови 
технологии.

3) това отваря възможността за свързване на неформалното и официалното 
образование. 



• Отвореното образование е начин за осъществяване на образованието, често 
използвайки цифрови технологии. 

• Целта му е да разшири достъпа и участието до всички като премахне бариерите и 
направи обучението достъпно за всички. То предлага множество начини за 
преподаване и учене, изграждане и споделяне на знания и също така предлага 
различни начини за достъп до формално и неформално образование и свързва 
двете. 

• Темата за отвореното образование, в нейното съвременно разбиране, се поставя 
отново на дневен ред в началото на 21 век. Редица международни организации, 
академични институции, експерти, изследователи и преподаватели чрез различни 
проекти, публикации, платформи демонстрират обединяването около една обща 
идея - да се работи целенасочено към практическо онагледяване на учебното 
съдържание, излизане от чисто теоретичните рамки на образователната система и 
реализиране на възможности за отворен достъп до образование. 



• През последното десетилетие се наблюдава реализиране на разнородни 
модели за отворено образование - отворени образователни практики (OEP). 

• Тези форми успешно се интегрират и във формалното, и в неформалното 
образование, и в контекста на концепцията на учене през целия живот. 

• Осъществяването на отворено образование като модел за самостоятелно 
и/или допълващо обучение е съпоставимо с практиките за неформално 
образование, като се наблюдават близки сравнителни характеристики 
помежду им. 



OER Toolkit

• OER Toolkit е съвместен проект между библиотеките и учебните центрове в Онтарио 
и библиотечната служба на Онтарио (OCLS).

• OER Toolkit има за цел да осигури равен достъп до отворени учебни ресурси и 
услуги за студенти чрез предоставяне на академична платформа за академична 
подкрепа в цялата провинция, която преподавателите да използват при 
проектирането на курсове и задачи. 

• OER Toolkit е ръководство за отваряне на образователни ресурси, предоставящо на 
преподаватели и библиотечни специалисти на инструменти и информация, които 
да разбират, да се ангажират, създават и поддържат OER в тяхната работа и 
практика.

• Предназначен е да се използва от всеки, който се занимава с OER в академична 
институция, независимо дали е част от екип, който си сътрудничи за създаването на 
OER, библиотечен специалист, който подкрепя развитието и използването на OER 
или преподавател, който се стреми да включи OER и отворена педагогика в 
класната стая. 



 Инструментариумът OER е разделен на осем 
модула, които се отнасят до създаването, 
използването и курирането на OER в колежите в 
Онтарио. Това са: за OER, преподаване, 
куриране, създаване, лицензиране, 
сътрудничество, застъпничество и устойчивост. 

 В тези модули могат да се намерят най-добрите 
практики, ресурси и връзки към безплатни и 
отворени инструменти и ресурси за 
преподаватели и библиотечни специалисти, 
включително инструменти за създаване и 
хостинг, отворени колекции от учебници и 
различни ръководства, диаграми, шаблони и 
контролни списъци. 

 Същевременно  с това се предоставя оригинално 
съдържание, адресиращо теми, уникални за 
библиотеките на колежа в Онтарио. Освен ако 
не е посочено друго, съдържанието в този набор 
от инструменти може да се използва под 
лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International.

https://tlp-lpa.ca/oer-toolkit/home

https://tlp-lpa.ca/oer-toolkit/home


• Мисията на SkillsCommons е да осигури отворени образователни услуги и 
ресурси, позволяващи на отделни хора, общности, образователни институции, 
организации и компании да подготвят хората за успешна работа през 21-ви век.

• Включва онлайн библиотека, съдържаща безплатни и отворени учебни 
материали - обширна колекция от отворениобразователни ресурси (OER), 
създадена от над 700 общински колежи в цялата страна, които да подпомогнат 
развитието на компетентности, свързани с успешната реализация на пазара на 
труда

• SkillsCommons.org е проектиран и управляван от Калифорнийския държавен 
университет Лонг Бийч (CSULB) и неговата програма MERLOT за програмата 
TAACCCT на Министерството на труда (САЩ) съгласно споразумение за 
сътрудничество. 

https://www.skillscommons.org/
https://www.skillscommons.org/




• TVET се фокусира върху придобиването на знания и умения за пазара на труда и помага на 
младите и възрастните да развият уменията, необходими за заетост и предприемачество, 
като същевременно подкрепя приобщаващ и устойчив икономически растеж.

• ЮНЕСКО-UNEVOC насърчава увеличените възможности за продуктивна работа, социално-
икономическо развитие, особено за младежи, жени и хора в неравностойно положение.

• Чрез своите иновативни проекти, програми за изграждане на капацитет и съвместни 
дейности с повече от 250 центъра на UNEVOC по целия свят, ЮНЕСКО-UNEVOC работи за 
осигуряване на достъп до качествено обучение и развитие на умения за всички.
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