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Education is in a state of paradigm shift. Both its socio-cultural and technological dimensions are 
constantly changing at an unprecedented speed. As a result, the whole educational universe is 
going through a transformation that leads to a “new educational order”. One of the essential ele-
ments that influence its shape is undoubtedly the phenomenon of open educational resources, 
which seem to play a particularly multifaceted role.  
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tut Kulturoznawstwa, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Pozna , Polska – Poland. 

 
 

Wspó cze nie edukacja znajduje si  w stadium paradygmatycznej 
zmiany. Zarówno bowiem warstwa spo eczno-kulturowa, jak i oddzia uj ca 
na ni  warstwa technologiczna podlegaj  nieustannym zmianom o niespo-
tykanej wcze niej dynamice. Sytuacja ta spowodowa a, i  ca e edukacyjne 
uniwersum przechodzi w a nie transformacj  prowadz c  do ukszta towa-
nia si  „nowego adu edukacyjnego”. Jednym z istotnych elementów 
wspó konstytuuj cych jego kszta t jest bez w tpienia fenomen otwartych 
zasobów edukacyjnych, których rola w tym zakresie wydaje si  szczególnie 
wieloaspektowa. 

PARADYGMAT A EDUKACJA  

Przyj ta w tytule artyku u teza wymaga precyzyjnej definicji zastoso-
wanych poj . Zw aszcza za  poj  paradygmatu i edukacji, które definio-
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wane mog  by  na wiele ró nych sposobów. Poj cie paradygmatu w sensie 
potocznym stosuj  si  zazwyczaj jako pewnego rodzaju typ idealny s u cy 
do okre lenia zbioru intersubiektywnie uznawalnych przekona  odno nie 
jakiego  zagadnienia. Zosta o ono spopularyzowane przez T. Khuna, socjo-
loga nauki, który badaj c zagadnienie jej rozwoju, okre li  tym mianem 
„powszechnie uznawane osi gni cia naukowe, które w pewnym czasie 
dostarczaj  spo eczno ci uczonych modelowych problemów i rozwi za ” 
(Khun, 2001, s. 10). Termin ten znany by  ju  w czasach staro ytnych, ety-
mologicznie za  wywodzi si  od greckiego poj cia paradigma oznaczaj cego 
wzorzec, przyk ad, próbk  (Liddel, Scott, 1940). W kontek cie szeroko poj -
tej edukacji, definiowanej na potrzeby artyku u jako zbiór praktyk spo-
ecznych zorganizowanych wokó  idei przekazywania wiedzy, 

paradygmat u ywany b dzie w jednym ze znacze  nadanym mu przez  
C. Kupisiewicza, jako dominuj cy styl my lenia (Kupisiewicz, 1985). Anali-
zuj c zmiany w obr bie tak rozumianej edukacji, nale y przybli y  pogl d 
T. Khuna na proces zmiany paradygmatycznej. 

W przypadku nauki autor Struktury rewolucji naukowych stwierdza, i  
zmiany dokonuj  si  skokowo i przyjmuj  charakter rewolucji. Gdy nowe 
dane eksperymentalne nie mog  zosta  wyja nione na gruncie istniej cej 
teorii, pojawia si  potrzeba stworzenia nowego modelu wyja niania. Z cza-
sem potrzeba ta staje si  nagl ca, a nauka wchodzi w faz  rewolucyjn , po 
której ustanowiony zostaje nowy paradygmat. Edukacji w nakre lonym 
znaczeniu nie pozwala na tego rodzaju post p skokowy. Nie jest bowiem 
homogeniczn  formacj , a konglomeratem ró nych s dów i opinii. Podob-
nie jak nauki humanistyczne w znacznym stopniu funduj ca edukacje od 
strony teoretycznej. Wed ug Khuna, nauki humanistyczne s  polisemiczne 
(multiparadygmatyczne), co oznacza, i  wiele ró nych paradygmatów mo-

e funkcjonowa  w nich symultanicznie. 
Z powy szych stwierdze  wynikaj  dwie niezwykle istotne kwestie. 

Pierwsza, e zmiana paradygmatu analogiczna do obecnego w naukach 
empirycznych skokowego przej cia nie jest mo liwa. Mo na tu mówi  je-
dynie o pewnego rodzaju popularno ci, modzie, która sprawia, e dany 
nurt staje si  dominuj cy. Tytu owe stwierdzenie dotycz ce formowania si  
nowego paradygmatu w edukacji traktowa  zatem nale y jako formowanie 
si  pewnego frontu my lowego, który najprawdopodobniej stanie si  w nie-
dalekiej przysz o ci dominuj cy. Druga kwestia pojawiaj ca si  w zwi zku  
z polisemiczno ci  edukacji sprowadza si  do stwierdzenia, i  o ile w naukach 
empirycznych nowy paradygmat oznacza zawsze post p, to w naukach hu-
manistycznych, a tak e szeroko rozumianej edukacji, mo emy mówi  jedynie 
o zmianie. Ta za  niekoniecznie musi by  pozytywna.  
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OBLICZA „NOWEGO ADU EDUKACYJNEGO” 
 
Nasuwa si  zatem pytanie o przyczyny tytu owej transformacji. Wska-

zuje si  tu cztery wzajemnie warunkuj ce si  obszary, które bezpo rednio 
b d  po rednio wp ywaj  na istniej c  rzeczywisto  edukacyjn  (K kole-
wicz, 2009):  1 .

Przemiany technologiczne – technologie informatyczne i telekomuni-
kacyjne, które zmieniaj  sposób komunikowania i dost pu do wiedzy. 2 .

Przemiany cywilizacyjne – rozwój spo ecze stwa informacyjnego 
opartego na wiedzy, powstanie telepracy, jak i nowej klasy spo ecznej – 
kognitariatu. 3 .

Zmiany kulturowe – zmiana sposobu uczestnictwa w kulturze po-
przez powstanie nowych kana ów odbioru i dystrybucji, ale tak e zmiana 
struktury wytwórców kultury przez fenomen Web 2.0. 4 .

Transformacja struktur spo ecznych – zmiany w modelu rodziny i in-
dywidualizm wyrastaj cy ze zmian kulturowych. 

Najistotniejsza jest jednak zmiana w obr bie technologii. Wed ug za o-
e  technologicznego determinizmu pojawienie si  konkretnych technologii 

w sposób nieunikniony prowadzi  musi do przemian cywilizacyjno-kul-
turowych, które – w przypadku naszej cywilizacji – wci  trwaj , a których 
efekty d ugofalowe pozostaj  wielk  niewiadom . Niemniej ju  dzi  bada-
nia naukowe ujawniaj , e technologia wp ywa nie tylko na zmian   
w obr bie praktyk spo ecznych, ale równie  w aspekcie fizjologicznym na 
mózg osób j  wykorzystuj cych, modyfikuj c dzia anie struktur odpowie-
dzialnych za pami  i uwag  (Thomas, Benke, 2011; Kanai, Bahrami, 2011; 
Sparrow, 2011). 

Jak zatem wygl da  mo e przysz y paradygmat edukacji? Potencjalne 
zmiany, jakie dzi  mo na zaobserwowa , dotycz  nast puj cych obszarów: 1 .

Wi ksze wykorzystanie technologii: zwi kszanie si  proporcji do-
wiadcze  edukacyjnych zapo redniczonych technologicznie w stosunku 

do zaj  tradycyjnych. 2 .
Otwarty dost p do wiedzy: dla ka dego poziomu edukacji, a tak e  

w celach samokszta cenia, nieograniczony dost p do coraz bogatszej oferty 
darmowych zasobów edukacyjnych (OZE), a tak e artyku ów naukowych 
(Open Access). 3 .

Indywidualne dopasowanie: zautomatyzowane systemy dopasowu-
j ce proces kszta cenia odbywaj cego si  w rodowiskach zapo redniczo-
nych technologicznie do indywidualnych predyspozycji i potrzeb ucznia 
(np. Khan Academy). 4 .

Globalne wspólnoty edukacyjne: grupy edukacyjne funkcjonuj ce 
globalnie, komercyjne b d  non profit. 
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Descholaryzacja: odej cie od edukacji formalnej na rzecz aktywno ci 

nieformalnych (w tym edukacji domowej) wykorzystuj cych w du ym 
stopniu darmowe zasoby wiedzy.  

W dalszej cz ci artyku u skupiono si  g ównie na kwestii otwartego 
dost pu do wiedzy. 

 
 

EKOSYSTEM OTWARTYCH ZASOBÓW EDUKACYJNYCH 
 
Wed ug definicji OECD, OZE to cyfrowe, ogólnodost pne i darmowe 

materia y edukacyjne dost pne dla nauczycieli, studentów i osób zaintere-
sowanych do wykorzystania w nauczaniu – uczeniu si  i badaniach na-
ukowych (OECD, 2007, s. 10). Termin po raz pierwszy u yty zosta  w 2002 r. 
na konferencji UNESCO dotycz cej wp ywu OZE na stan edukacji akade-
mickiej. Od tego czasu sta  si  powszechnie stosowanym okre leniem na 
tego typu zasoby. Raport OECD Giving Knowledge for Free: The Emergence of 
Open Educational Resources charakteryzuje nast puj ce typy OZE: 

– materia y dydaktyczne: pe ne kursy, pojedyncze modu y, obiekty na-
uczania, kolekcje i czasopisma, 

– narz dzia: oprogramowanie wspieraj ce rozwój, korzystanie, ponow-
ne wykorzystanie i udost pnianie materia ów dydaktycznych, a tak e wy-
szukiwanie i organizowanie tre ci, systemy zarz dzania nauczaniem oraz 
wspólnoty ucz ce si  online. 

– zasoby wdro eniowe: licencja prawa autorskiego umo liwiaj ca 
otwarte publikowanie materia ów, przyk ady najlepszych praktyk tworze-
nia materia ów oraz przek adania ich na inny j zyk. 

Dwa ostatnie typy tworz  pewnego rodzaju fundament dla funkcjono-
wania osadzanej w nim warstwy tre ci. W efekcie powstaje komplementar-
ny ekosystem, który pozwala na ca y „cykl yciowy” OZE sk adaj cy si  na 
wyszukiwanie, adaptowanie, modyfikowanie i udost pnianie w sposób 
zgodny z prawem (Gurell, 2008). Warto przyjrze  si  bli ej konkretnym 
egzemplifikacjom funkcjonuj cym w obr bie wymienionych typów. 

Najbardziej znanym przyk adem udost pniania tre ci dydaktycznych 
jest inicjatywa Massachusetts Institute of Technology o nazwie OpenCour-
seware powsta a w roku 2001. Na udost pnione materia y sk adaj  si  syla-
busy, skrypty zaj , plany lekcji, wiczenia, ale równie  ca e nagrania  
wyk adów. Inicjatywa MIT by a impulsem, który spowodowa  powstanie 
podobnych przedsi wzi  i wywo a  mi dzynarodow  dyskusj  ju  w ko-
lejnym roku. Efektem forum UNESCO w 2002 r. na temat wp ywu OZE na 
edukacj  akademick  w krajach rozwijaj cych si  by a konkluzja, i  otwarte 
zasoby edukacyjne s  niezwykle istotne dla wspó czesnych spo ecze stw, 
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poniewa  wiedza jest w nich g ówn  si  katalizuj c  zmiany (UNESCO, 
2002). Samo za  przedsi wzi cie MIT rozros o si  do rozmiarów mi dzyna-
rodowego konsorcjum, które w 2011 r. skupia o ponad 250 instytucji aka-
demickich udost pniaj cych cznie ponad 15 000 zasobów edukacyjnych 
(MIT, 2011). 

W ród narz dzi zwi zanych z rozwojem, utrzymaniem i wyszukiwa-
niem OZE wyró ni  mo na dziesi tki ró nych aplikacji, systemów czy por-
tali. S  w ród nich narz dzia open Skurce, mi dzy innymi do tworzenia 
tre ci dydaktycznych (eXe, wink), platformy e-learningowe (Moodle, Ilias, 
Atuor etc.), a tak e systemy udost pniania otwartych zasobów (eduCom-
mons). Szczególn  uwag  nale y zwróci  na przedsi wzi cia, które s  od-
powiedzi  na pytanie: Jak dotrze  na OZE? Okazuj  si , e najcz ciej u y-
wane wyszukiwarki internetowe podaj  w wynikach zaledwie u amek  
dost pnych w sieci zasobów. W zwi zku z tym istnieje konieczno  utwo-
rzenia scentralizowanych katalogów, które specjalizuj  si  w ledzeniu na 
bie co dost pnych tre ci edukacyjnych i stale aktualizuj  swoje bazy da-
nych. Projektem tego typu s  mi dzy innymi OER Commons project Study 
of Knowledge Management in Education <www.oercommons.org> i nie-
dzia aj cy projekt autora niniejszego artyku u – OAZE <oaze.edu.pl>. Sys-
temy tego typu poza wyszukiwaniem interesuj cych zasobów pozwalaj  
równie  na wystawienie oceny b d  publikowanie komentarzy. W przy-
padku wielo ci zasobów o podobnej tematyce informacja zwrotna znacznie 
u atwia selekcj  najlepszych z nich. 

Ostatnim typem OZE s  otwarte/wolne licencje, które tworz  prawn  
podstaw  do udost pniania tre ci w sieci. Stanowi  one element liberalnego 
modelu praw autorskich, który sprzeciwia si  panuj cemu obecnie restryk-
cyjnemu podej ciu do tej kwestii (Lessing, 2004). Istnieje ponad dziesi  
rodzajów otwartych/wolnych licencji, które zastosowa  mo na do ró nego 
rodzaju twórczo ci – utworów muzycznych, oprogramowania czy sztuki 
(Liang, 2004). Najcz ciej u ywane s  jednak licencje GPL oraz Creative 
Commons. O ile pierwsza dotyczy niemal wy cznie oprogramowania, 
druga mo e zosta  u yta do ka dego dzie a kultury. Mo liwo  regulacji 
stopnia „udost pniania” danego dzie a na licencji CC sprawi a, e sta a si  
ona najpowszechniej u ywan  licencj . 

 
 

OZE A KSZTA T NOWEGO PARADYGMATU 
 
Otwarte Zasoby Edukacyjne to fenomen, który oddzia uje na wielu 

p aszczyznach szeroko rozumianej edukacji. Stwarza te  zupe nie nowe 
mo liwo ci nabywania wiedzy i kompetencji, zw aszcza w obszarze auto-
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edukacji i edukacji domowej. Z punktu widzenia tytu owego za o enia – 
wp ywu OZE na kszta towanie si  nowego „dominuj cego sposobu my le-
nia” – wyró ni  nale y cztery kluczowe momenty, które warunkowa  mog  
kszta t przysz ego adu edukacyjnego zarówno w obr bie formalnej, jak  
i nieformalnej edukacji. Doda  nale y, e idea otwarto ci stanowi punkt 
wyj cia dla wszystkich z nich. 

1. Demokratyzacja rodków dydaktycznych. Dzia alno  eduka-
cyjna wi e si  niemal zawsze z wykorzystywaniem rodków dydaktycz-
nych. W edukacji formalnej najistotniejszym wci  pozostaje podr cznik, 
który nakre la merytoryczn  podstaw  przeprowadzanych zaj . W trady-
cyjnym sposobie ich wytwarzania istnieje klasyczny wolnorynkowy podzia  
na wytwórców (wydawnictwa) oraz konsumentów (nauczycieli i uczniów). 
OZE wprowadzaj  alternatywny, otwarty model wytwarzania i dystrybucji 
rodków dydaktycznych, w którym zarówno nauczyciel, jak i ucze  maj  

mo liwo  wp ywania na kszta t podr cznika oraz innych rodków dydak-
tycznych. 

 Tego rodzaju podr czniki (opentextbooks) stanowi  maj  alternatyw  
dla tradycyjnych odpowiedników, których cena niejednokrotnie przerasta 
mo liwo ci finansowe gorzej sytuowanych rodzin. Korzy  spo eczna  
w postaci wyrównania szans ucz cych si  osób jest widoczna g ównie na 
poziomie edukacji szkolnej. Jednym z najg o niejszych przedsi wzi   
w tym zakresie jest California’s Digital Textbook Initiative. Stworzony  
w 2009 r. projekt by  pierwsz  tego typu akcj  na terenie Stanów Zjedno-
czonych i stanowi  bezpo redni  reakcj  na kryzys ekonomiczny stanu Kali-
fornia. W efekcie powsta o szesna cie podr czników szkolnych stworzo-
nych przez nauczycieli wolontariuszy, z których dziesi  zrealizowa o  
wymagane standardy w 90%, cztery za  w 100%. Do ko ca 2013 r. ma po-
wsta  cznie pi dziesi t wolno dost pnych podr czników wysokiej jako-
ci. Równie  w Polsce znale  mo na przyk ad realizacji tej idei. Portal 

<wolnelektury.pl>, stworzony przez Fundacj  Nowoczesna Polska, jest 
platform  do wspó tworzenia przez nauczycieli spo eczników podr czni-
ków szkolnych. Cho  przedsi wzi cie to nie przynios o jednak, jak na razie, 
wymiernych rezultatów, spowodowa o zakorzenienie si  samej idei, która 
istotnie oddzia uj  na polityk  ministerstwa edukacji (np. w kwestii licen-
cjonowania e-podr czników). 

Poza podr cznikami istniej  równie  narz dzia pozwalaj ce nauczycie-
lom wspó tworzy  i wymienia  si  pomocami dydaktycznymi. Przyk adami 
godnymi odnotowania s  platformy Connexions oraz Wikiversity. Projekt 
Uniwersytetu w Rice, Connexions, liczy  w czerwcu 2013 r. ponad 22 000 
modu ów wiedzy i stanowi  najwi ksz  na wiece platform  tego typu.  
Z kolei projekt fundacji Wikimedia, Wikiuniversity, w wersji angloj zycznej 
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liczy  cznie ponad 19 000 artyku ów o charakterze edukacyjnym. Liczby te 
ukazuj , jak ogromny potencja  drzemie w globalnej spo eczno ci osób zo-
rientowanych na wspó tworzenie edukacji. 

2. Globalna, oddolna debata nad edukacj . Znaczenie edukacji 
dla wspó czesnych spo ecze stw opartych na wiedzy jest nie do przecenie-
nia. Od wczesnych lat 70. edukacja jest tematem mi dzynarodowej dyskusji 
uwa anym za niezwykle relewantny dla rozwoju oraz dobrobytu cywiliza-
cyjnego i indywidualnego, o czym wiadcz  chocia by raporty Faure’a czy 
Delorsa. Dyskusja ta dotychczas mia a charakter stricte ekspercki, st d 
udzia  w niej by  dla wi kszo ci niemo liwy. Dzi ki fenomenowi OZE  
w 2005 r. UNESCO powo a o globaln  wspólnot  (OER Community), do 
której do czy  móg  ka dy i w której g os eksperta by  na równi traktowany 
z g osem nauczyciela z prowincji. Poza spo eczno ci  UNESCO zagadnienie 
otwartych zasobów i edukacji w ogóle by o w centrum zainteresowania wie-
lu organizacji pozarz dowych. Osi gni ta w rezultacie masa krytyczna  
doprowadzi a to stworzenia w 2008 r. Kapsztadzkiej Deklaracja Otwartej 
Edukacji. Ten globalny, oddolny manifest artyku uje potrzeb  wspólnego 
wysi ku osób zainteresowanych edukacj  na rzecz stworzenia nowego pa-
radygmatu w edukacji wyros ego z kultury daru (KDOE, 2008). W Polsce 
deklaracja zosta a przyj ta z entuzjazmem i zaledwie par  miesi cy po jej 
og oszeniu powsta a Koalicja Otwartej Edukacji skupiaj ca jednostki aka-
demickie i organizacje pozarz dowe, której dzia ania wp ywaj  w sposób 
istotny na polityk  edukacyjn  Ministerstwa. 

3. Nowe mo liwo ci  formalnej/nieformalnej  edukacj i .  OZE to 
nie tylko alternatywny model wytwarzania rodków dydaktycznych czy 
katalizator globalnej dyskusji nad edukacj , ale równie  zupe nie nowe 
mo liwo ci zdobywania wiedzy i kompetencji. Mo liwo ci, które, jak 
stwierdza raport OECD, powoduj  zacieranie granic pomi dzy formalnym 
a nieformalnym nauczaniem – uczeniem si  (OECD, 2007). Warto tu nad-
mieni  dwa rodzaje przedsi wzi . Do pierwszego z nich nale  kursy 
MOOC (Massive open online course) dost pne na platformach Udacity, 
Coursera, edX czy Venture Lab. To najcz ciej ca kowicie zautomatyzowa-
ne, darmowe kursy odbywaj ce si  w ci le okre lonym czasie, prowadzone 
przez akademików z najlepszych uczelni wiata. Dodatkowo uzyskan  
dzi ki nim wiedz  mo na coraz cz ciej potwierdzi  p atnym certyfikatem, 
na przyk ad w kursach z serii MITx (MITnews, 2011). Nale y zauwa y , e 
certyfikaty tego typu uzyskuj  dzi  akredytacje coraz wi kszej liczby insty-
tucji akademickich. W praktyce oznacza to, i  w przypadku gdy ich posia-
dacz jest studentem, pozwalaj  one uzyska  zwolnienie z odpowiadaj cego 
na studiach przedmiotu (Young, 2012). 
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 Do novum nale  równie  próby tworzenia globalnych wspólnot 
edukacyjnych o p askiej strukturze. Takim przedsi wzi ciem jest p2p 
University <p2pu.org>, który w wirtualnej przestrzeni daje ka demu mo -
liwo  stania si  wyk adowc  i prowadzenia kursu z wybranej tematyki,  
a tak e uczestniczenie w oferowanych na platformie zaj ciach. 

4. Rewitalizacja aksjologicznego fundamentu edukacj i .  Gdy 
w 2001 r. MIT udost pni o swoje cyfrowe zasoby, „New York Times” po-
wi ci  temu wydarzeniu swoj  pierwsz  stron . W artykule ówczesny pre-

zydent MIT Charles Vest stwierdzi , i  udost pnienie zasobów edukacyjnych 
mo e wyzwoli  kreatywno  niemo liw  do osi gni cia w zamkni tych sys-
temach (Goldberg, 2001). Warto , jak  jest powszechny dost p do edukacji, 
zosta a tu pogodzona z celem ekonomicznym komercyjnego przedsi wzi -
cia. Pomimo i  stanowisko MIT mo e by  t umaczone strategi  marketin-
gow , stanowi o ono precedens, którego efektem by o spo eczne przewarto-
ciowanie postaw dotycz cych zagadnienia dost pno ci wiedzy i edukacji. 

Kilka lat pó niej Koïchiro Matsuura, dyrektor generalny UNESCO, stwier-
dzi , i : „By pozosta  ludzkimi i zdatnymi do ycia, spo ecze stwa wiedzy 
b d  musia y sta  si  spo ecze stwami dziel cymi si  wiedz ” (UNESCO, 
2005). Mo liwo  uczenia si  od najlepszych sprawia, e dochodzi do glo-
balnego równania w gór  i zmniejszania si  dysproporcji spo ecznych. Sy-
tuacja, która jeszcze nieco ponad dekad  temu by a niemo liwa do zreali-
zowania, dzi  jest wr cz konieczno ci , a dla pa stw rozwini tych wr cz 
imperatywem etycznym do zrealizowania. Nowy paradygmat w edukacji  
z pewno ci  opiera  si  b dzie na kulturze daru, która przyczyni a si  do 
rewitalizacji immanentnych warto ci, jakie edukacja niesie z sob  co naj-
mniej od okresu o wiecenia.  
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