
III spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia  

nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 

 

„E-podręczniki. Wykorzystanie w nauczaniu i samokształceniu” 

– warsztaty dla nauczycieli  

 

27 kwietnia 2016 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy odbyło się trzecie w roku 

szkolnym 2015/2016 spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

bibliotekarzy. Spotkanie miało charakter warsztatów i zostało powiększone o grono 

zainteresowanych tematem nauczycieli. Głównym celem przeprowadzenia warsztatów było 

zapoznanie nauczycieli z koncepcją e-podręczników przedmiotowych oraz przykładami ich 

wykorzystania w praktyce szkolnej.  

 

W trakcie  warsztatów omówione zostały następujące zagadnienia: 

 

 Prawo autorskie – przepisy w zakresie korzystania z e-podręczników 

 Charakterystyka e-podręczników 

 Przykłady wykorzystania e-podręczników i zasobów Internetu w pracy nauczyciela 

 

 

     
 

Uczestnicy warsztatów „E-podręczniki” 

 

Zasady korzystania z e‑podręczników 

 

Materiały zawarte w e-podręcznikach np. teksty literackie opowiadania, wiersze czy materiały 

ilustracyjne, dostępne są na zasadzie wolnej licencji CC BY 3.0 Polska lub na zasadzie tzw. 

„dozwolonego użytku”, oznacza to możliwość wykorzystania ich dla celów edukacyjnych. Można 

dokonywać adaptacji materiału np. skracać, zmieniać i tworzyć na bazie utworu, zobowiązani 

jesteśmy jednak do odpowiedniego oznaczenia czyli podania autora utworu, linku do licencji i 

wskazania, jakie zmiany zostały w nim dokonane. Dostępność na zasadzie tzw. „dozwolonego 

użytku” oznacza, że instytucje naukowe i oświatowe (w tym szkoły, biblioteki) mogą, w celach 

dydaktycznych, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz 

sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Pozwala to, 

nauczycielowi wykorzystywać na lekcjach cudze utwory w celu prowadzenia zajęć. Takie 

korzystanie jest nieodpłatne i nie wymaga zgody twórcy (lub jego spadkobierców). Należy jedynie 

pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych twórcy (które nigdy nie wygasają), czyli o 

oznaczeniu utworu imieniem i nazwiskiem twórcy.  

 

 

 



Charakterystyka e-podręczników 

 

Projekt e-podręczniki do kształcenia ogólnego jest realizowany od 01.11.2012 r. Głównym 

celem projektu jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych 62 e-podręczników do 14 

przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej – w sumie 5195 lekcji. Każdy z e-podręczników jest 

zgodny z podstawą programową i posiada dopuszczenie do użytku szkolnego, określa szczegółowe 

wymagania wobec podręczników w postaci elektronicznej, w tym wymóg opracowania takich 

podręczników w sposób pozwalający na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez 

uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co powinno znacznie ułatwić pracę z uczniami 

dysfunkcyjnymi. Projekt „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” jest realizowany przez ORE 

wspólnie z  partnerami merytorycznymi, którzy przygotowują podręczniki w czterech grupach: 

 w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – Grupa Edukacyjna S.A.,   

 w zakresie przedmiotów humanistycznych – Uniwersytet Wrocławski, 

 w zakresie przedmiotów przyrodniczych –  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

 w zakresie matematyki i przedmiotów informatycznych – Politechnika Łódzka. 

 

Partnerem technologicznym do spraw  opracowania rozwiązań informatycznych jest 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.  

 

 E-podręczniki nie mają zastąpić oferty wydawniczej podręczników na polskim rynku, są 

jedynie jej uzupełnieniem.  

 E-podręczniki są zasobami powszechnymi może z niech bezpłatnie korzystać każdy bez 

względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania czy znajomość technologii 

teleinformatycznych.  

 W projekcie „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” nie zakładano tworzenia e-

podręczników do nauki języków obcych.  

 E-podręczniki z przedmiotów zawodowych powstaną w projektach realizowanych w nowej 

perspektywie finansowej UE POWER.  

 Projekt „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” jeszcze się nie zakończył. Trwają prace 

nad recenzjami e-podręczników i wprowadzane są ostateczne uwagi.  

 Na zakończenie Projektu wszystkie 62. e-podręczniki będą dostępne na platformie 

www.epodreczniki.pl 

 

Przykłady wykorzystania e-podręczników i zasobów Internetu w pracy nauczyciela 

 

W części  warsztatowej  nauczyciele zapoznali się z e-podręcznikami i możliwościami ich 

wykorzystania. Prowadzące zaprezentowały e-podręczniki do różnych przedmiotów na przykładzie 

wybranych tematów lekcji. Ponadto omówiły materiały zamieszczone na platformie 

www.epodreczniki.pl w zakładce – zasoby. W Katalogu zasobów dodatkowych znajduje się łącznie 

3167 dodatkowych elementów pozwalających wzbogacić i uatrakcyjnić lekcje. Wśród nich: 

multimedia, wirtualne wycieczki, lektury, scenariusze lekcji, karty pracy, testy, sprawdziany i wiele 

innych. Obiekty zawarte w katalogu zostały pieczołowicie opisane i skategoryzowane a to wszystko 

po to, żeby można było łatwo odnaleźć to, co nas najbardziej interesuje. Nauczyciele pracując w 

grupach zapoznawali się z e-podręcznikami przeznaczonymi do różnych etapów edukacji. 

 



    
 

Część warsztatowa spotkania  
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