
Защо да публикуваме проектите си, 
и защо под свободен лиценз?

Какви са предимствата от това да публикуваме 
творбите си под отворен лиценз



Да си представим следния сценарий:

Вие сте подготвили в 
електронен вид един 
урок, или пример, 
или тест. 



Какво се случва с него?

● Веднъж годишно го давате на учениците си
● Стои на компютъра ви и заема място
● Старее и евентуално губи актуалност

... и толкоз



Какво би станало ако...

... решите да 
публикувате вашия 
урок под свободен 
лиценз?



Събитие 1:

● На него попадат например 1000 учители
● От тях 500 го намират за полезен ...

... и решават да го използват в работата си



Предимство 1:

Спестили 
сте време за 
създаването 
му на 500 
човека



Колко точно сте спестили:

година и половина1 ден

41.5 години1 месец

3 седмици1 час

3½ денонощия10 минути

То сте спестили на 
другите сумарно:

Ако за направата му 
са нужни:



Събитие 2:

● 100 от тези 500 учители решават, че урока 
може да бъде подобрен

● От тях 10 дори ви пращат писмо с конкретни 
препоръки



Предимство 2:

Вашият 
урок сам, 
без ваше 
участие се 
подобрява



Събитие 3:

● От всичките 1000 учители на 500 им харесва 
идеята

● От тях 100 решават да направят същото - да 
публикуват и те по 1 свободен урок



Предимство 3:

Давате 
малко, 
получавате 
много



А какви са 
недостатъците?



Недостатък 1:

Загубено 
време



Предимство 4:

Загубено 
време
Ще 
спечелите 
свободно 
време



Недостатък 2:

Пропуснати 
ползи



Готови ли сте за това:

● придаване на търговски вид
● отпечатване на дискове
● публикуване в Интернет
● рекламни материали
● електронно разплащане
● безплатна поддръжка



Предимство 5:

Пропуснати 
ползи
Спестени 
разходи, 
безплатни 
ресурси



Недостатък 3:

Подронен 
авторитет



Предимство 6:

Подронен 
авторитет
Ще спечелите 
популярност 
и авторитет



Недостатъци:

● Ще загубите 
себичността си

● Ще се отворите 
за света

●  Ще намерите 
приятели



Да обобщим:Да обобщим:
1 свободен урок 

+ 
малко време

=
1 подобрен урок

+
още 100 свободни урока



Ако не вярвате:

Посетете http://wikipedia.org
● 1,2 милиона статии
● достъпна на 229 езика
● 1 милион посещения дневно
● 220 хиляди редакции дневно



Какво следва?Какво следва?

Това зависи от вас!



Някои адреси:

● http://creativecommons.org
● http://uroci.svoboden.net
● http://openfmi.net
●http://edu.linux-bg.org
● http://cd.svoboden.net



Благодаря за вниманието!
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