Cyfrowe obiegi kultury i edukacji
Program warsztatu
Latarników Polski Cyfrowej na temat
otwartych zasobów kultury i edukacji

Krasnogruda, 30 sierpnia-1 września 2013r.
30 sierpnia (piątek)
15:00- 17:00
19:00
20:00 – 21:30

 zbiórka uczestników w Augustowie oraz transfer autobusem do
Hołn Mejera
KOLACJA
 Powitanie i integracja uczestników, przedstawienie założeń
warsztatów
 Wymiana doświadczeń na temat wykorzystywania otwartych
zasobów kulturowych i edukacyjnych

31 sierpnia (sobota)
8:00

ŚNIADANIE
 Transfer do Krasnogrudy do ośrodka MCD oraz zwiedzanie Dworu
Miłoszów
 BLOK 1. WPROWADZENIE I PRAWO AUTORSKIE
o Wprowadzenie – cele i zakres warsztatu, zasady pracy
o Prawo autorskie - Wykład z podstawa prawa autorskiego (do
wykładu będzie dostępna szczegółowa prezentacja):
 czym jest utwór i kto jest twórcą?
 podział na prawa autorskie osobiste i majątkowe
 dozwolony użytek prywatny i publiczny
 prawa do utworów pracowniczych i wyjątki
 Warsztat z definiowania czym jest utwór oraz jakie są
poziomy dostępności prawnej treści w sieci.
o Współczesne obiegi kultury – jak korzystamy z sieci?
 Budujemy mapy taktyczne problemów jakie mogą
rozwiązać
 Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy trenera
1

kompetencji cyfrowych osób 50+
13:00 – 14:00
14:00 – 18:00

+
Przerwa kawowa

18:00

Przerwa obiadowa
 BLOK 2.OTWARTE ZASOBY
o Creative Commons – wykład o rodzajach i działaniu licencji CC
(do wykładu będzie dostępna szczegółowa prezentacja)
 kompatybilność licencji
 ćwiczenia na zrozumienie rodzajów licencji
 wyszukiwanie i rozpoznawanie zasobów w sieci
o . Otwarte Zasoby w sieci - przegląd zasobów na wolnych
licencjach oraz z domeny publicznej (serwisy edukacyjne oraz
archiwa i muzea online) do wykorzystywania legalnie w pracy
animatora i trenera.
 warsztat z oznaczania własnych materiałów i
publikowania ich w sieci
 ćwiczenia z korzystania z 2-3 wybranych narzędzi do
publikacji i promocji otwartych zasobów w sieci
KOLACJA
 spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim

20:00

1 września (niedziela)
8:00
9:00 – 13:30

+
Przerwa kawowa

ŚNIADANIE
 transfer do Krasnogrudy do ośrodka MCD
 BLOK 3. WDRAŻANIE I PODSUMOWANIE
o Otwarte Zasoby w sieci – dalsza część warsztatów z wybranymi
zasobami, o sposobach i możliwościach ich zastosowania w pracy
z osobami 50+
o Wdrażanie Otwartych Zasobów w codziennej pracy.
 Warsztat z opisywania procedury wdrażania lub promocji
Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla różnych grup
odbiorców (polityka otwartości dla organizacji
pozarządowej
 ulotka promująca otwarte zasoby np. dla użytkowników
lokalnych bibliotek etc.)
o c) Podsumowanie warsztatu i źródeł wiedzy z zakresu całego
spotkania.

14:00

OBIAD

14:00

 przejazd do Dworu Mejera i transfer do Augustowa

2

