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Jak zacząć?

Innowacyjne formy zdobywania wiedzy przez uczniów
i nauczycieli wiążą się nierozerwalnie z rozwojem technik
komputerowych i powstaniem nowych narzędzi i progra-
mów, dzięki którym można samemu tworzyć internetowe
zasoby. Z jednej strony przytłacza ogrom materiałów
w sieci, warto więc poznać, z czego się składa, a z drugiej
strony warto nauczyć się współtworzyć ową przestrzeń,
dzięki czemu dopasujemy ją do własnych potrzeb. 

Oba sposoby korzystania z internetowej przestrzeni in-
formacyjnej dają dużą swobodę pracy tak nauczycielowi
jako osobie organizującej doskonalenie i uczenie się, jak
uczniowi, który przebywając w wirtualnej przestrzeni,
nieustannie się uczy, poznaje, doświadcza nowego.

Kryterium podziału poradnika na działy jest sposób ko-
rzystania z informacji i jej kreowania. Zatem pierwsza
część jest poświęcona sposobom poszukiwania i korzys-
tania z istniejących zasobów, druga sposobom tworzenia
przestrzeni wirtualnej z zastosowaniem różnych narzędzi,
trzecia zaś dotyczyć będzie dostępności zasobów i zwią-
zanych z tym praw autorskich.



W prostocie siła 

Jest ona banalnie prosta w użyciu, ale bardzo skompliko-
wana, jeśli chodzi o mechanizmy wartościowania stron,
stanowiące chyba najpilniej strzeżoną tajemnicę firmy.
Wpisujemy to, czego szukamy, wciskamy Enter i po chwili
przeglądamy wyświetlone wyniki. Na większość fraz – tak
fachowo nazywają się zadawane przez nas pytania – do-
stajemy długą listę stron internetowych (czyli wyniki wy-
szukania).  

Jak szuka Kowalski? 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, sama czynność wyszu-
kiwania nie jest trudna. Każdy adept poruszania się
w sieci nawet nie zastanawia się nad tym, że właśnie ko-
rzysta z zaawansowanych mechanizmów wyszukiwania,
które dopasowują wyniki do jego preferencji, kraju, w któ-
rym przebywa, i wielu innych czynników. Aby jednak
otrzymał satysfakcjonujące go wyniki, musi spełnić kilka
warunków.

Krok 1

Zanim jeszcze zacznie czegokolwiek szukać, powinien się
zastanowić, jakich informacji potrzebuje. Czy na temat ja-
kiegoś produktu? Może jego ceny? A może chce znaleźć
ciekawe miejsce na wakacje? Szuka jakiejś firmy albo naj-
krótszej drogi do danego miejsca?

Krok 2

Następnie definiuje, na szybko i w głowie, to, czego nie
chce widzieć w wynikach. W głowie powinna więc powstać
prosta lista: 

Chcę uzyskać… [To co chcesz], ale -[To czego nie chcesz]. 

Takie zapytanie, które jest teoretycznie bardzo proste,
sprawi, że wyniki wyszukiwania będą dużo lepsze. Za-
łóżmy np., że mam ochotę napić się kawy, a jestem ak-
tualnie w Krakowie, natomiast nie przepadam za ryn-
kiem. Jak powinno wyglądać moje zapytanie? 

Najlepsza kawa w Krakowie -rynek

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, dostałem cał-
kiem pokaźną listę stron internetowych zawierających in-
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Mówi się, że jeśli czegoś nie ma w internecie, to zapewne
nie istnieje. Pozwala to twierdzić, że w sieci jest wszystko
lub prawie wszystko. Bądźmy jednak dokładni – w inter-
necie nie znajdziemy wszystkiego fizycznie, a jedynie in-
formacje na niemal każdy temat. Można powiedzieć, że
mamy do czynienia z elektroniczną wersją humanistycz-
nej deklaracji, że nic co ludzkie nie jest nam obce.  

Szukajcie, a znajdziecie

W tę ewangeliczną parafrazę wierzą dzisiaj wszyscy ko-
rzystający z pomocy Google. Wiele osób jest przekona-
nych o wszechmocy internetu i rezygnuje z tradycyjnych
źródeł wiedzy, czyli na odwrót niż pokolenie ich rodziców
i nauczycieli. Największy paradoks dzisiejszych czasów
polega na tym, że poszukiwanie informacji online stało
się niezmiernie łatwe, a równocześnie bardzo proble-
mowe. Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie roz-
ważnego korzystania z tego dobrodziejstwa techniki.

Skąd się to wszystko wzięło 

W 1990 roku pojawiła się pierwsza wyszukiwarka inter-
netowa Archie. Ale ponieważ zasoby internetowe były
małe i niewiele osób z nich korzystało, okazała się bez-
użyteczna. Internet jednak szybko się rozwijał, liczba stron
internetowych rosła tak dynamicznie, że cztery lata póź-
niej pojawiły się działające do dzisiaj silniki wyszukiwaw-
cze Yahoo i Altavista. Na ówczesne czasy miały one mo-
nopol wyszukiwawczy, jednak w ich elektronicznych
mózgach brak było dobrego mechanizmu wartościują-
cego treści. 

Ten pojawił się dopiero po dwóch latach i stał się pod-
stawą najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej. Po-
dobnie jak marka Adidas stała się synonimem sporto-
wego obuwia (przynajmniej w Polsce), tak Google jest
dzisiaj synonimem internetowej wyszukiwarki. Wynale-
ziona na Uniwersytecie Stanforda przez L. Pagea i S. Brina,
jest dzisiaj najpopularniejszym narzędziem do przeszuki-
wania internetu. 
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Sztuka szukania 

Z A P A M I Ę T A J
Mówiąc o wyszukiwaniu i wartościowaniu
informacji, musimy wyjść z założenia, że
mamy do czynienia ze wszystkimi informa-
cjami na raz i że żadna organizacja nie ka-
tegoryzuje zasobów internetowych.



formacje na temat krakowskich kawiarni, które nie znaj-
dują się w okolicy rynku. Oczywiście nie możemy zakła-
dać, że żadna z nich nie znajduje się w jego pobliżu, ta de-
cyzja należy już do nas. W tym momencie pojawia się
pierwsze i chyba najważniejsze wymaganie dotyczące
przeszukiwania wyników i sugerowania się nimi, a mia-
nowicie wartościowanie informacji; będzie o nim mowa
później. 

Proste wyszukiwanie powinno nam wystarczyć w więk-
szości przypadków, jeśli jednak potrzebujemy dokładniej-
szych treści w obszernym temacie, możemy chcieć sko-
rzystać z wyszukiwania zaawansowanego, które pozwoli
zadać nam pytanie o dużo większej szczegółowości. 

Wyszukiwanie zaawansowane 

Gdy przejdziemy na stronę wyszukiwania zaawansowa-
nego, która znajduje się pod adresem: http://www.

google.ca/advanced_search, zobaczymy formularz skła-
dający się z następujących filtrów: 

• język – określa język, w jakim prezentowane będą
wyniki

• region – geograficznie określony region, jakiego mają
dotyczyć wyniki

• ostatnia aktualizacja – data utworzenia materiału lub
jego ostatnia aktualizacja

• witryna lub domena – konkretna strona internetowa
lub ich grupa znajdująca się w danej domenie, którą
będziemy przeszukiwać

• miejsce występowania wyszukiwanych haseł na
stronie – lokalizacja haseł na stronie, np. nagłówek,
wprowadzenie

• aktywność filtru SafeSearch – czy włączony ma być
filtr bezpiecznego wyszukiwania, który pozbawi
nasze wyniki treści drastycznych, pornograficznych
bądź ogólnie uznawanych za nieodpowiednie

• poziom języka

• typ pliku – jeśli np. interesują nas pliki Worda
powinniśmy wybrać .DOC, możemy też chcieć
poszukać dokumentów z rozszerzeniem .PDF

• prawo do użytkowania – na jakich warunkach została
opublikowana treść, czy jest dostępna na licencji
Creative Commons lub innej pozwalającej na
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Przykładowe wyniki wyszukiwania
w przeglądarce Google
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!
Pomoc w korzystaniu z wyszukiwarki
Google

Firma Google, dbając o właściwe poinfor-
mowanie swoich użytkowników o tym, jak
należy korzystać z ich narzędzia, przygoto-
wała specjalną stronę, na której zamieszcza
szczegółową pomoc: 

https://support.google.com/
websearch/?hl=pl.

-

https://support.google.com/websearch/?hl=pl
https://support.google.com/websearch/?hl=pl
http://www.google.ca/advanced_search
http://www.google.ca/advanced_search


Dodając kolejne parametry, uszczegółowimy nasze zapy-
tanie. 
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Załóżmy na przykład, że szukamy zdjęć z obrad Okrągłego
Stołu i chcemy znaleźć tylko takie, które zostały opubliko-
wane na amerykańskich stronach rządowych, a do tego
są w języku polskim. Wybierając odpowiednie parametry,
zbudujemy następujące zapytanie: 
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Formularz wyszukiwania
zaawansowanego w Google

Uszczegóławianie zapytania
w wyszukiwarce Google

Wyniki – złoto wyszukiwania 

Samo zadawanie pytań nie jest jeszcze szukaniem. Sku-
teczne szukanie polega na znalezieniu odpowiedzi dosto-
sowanej do naszych potrzeb: nie za ogólna ani za bardzo
szczegółowa, najlepiej wielowarstwowa i pozwalająca się
w nią zagłębiać, a co ważniejsze prawdziwa. 

Szukanie i wartościowanie informacji

jest niezbędną kompetencją 

Wyszukiwanie jest w dzisiejszym świecie taką umiejętno-
ścią jak np. posługiwanie się językiem obcym. W celu wła-
ściwego zbudowania tych kompetencji trzeba ćwiczeń
i podejmowania wyzwań badawczych pod okiem nauczy-
cieli (co oznacza, że nauczyciel musi stawiać pytania pro-
blemowe, na które nie można znaleźć odpowiedzi w parę
sekund). Na przykład podczas jednego wyszukiwania
nauczyciele mogą poprosić uczniów o refleksję na temat,
dlaczego kliknęli na ten, a nie inny link. Innym razem
może pokazać, jak szukać definicji nieznanego słowa.
„Myślenie na głos” podczas wyszukiwania także pomaga.

przetwarzanie, powielanie, ponowną dystrybucję czy
wykorzystanie komercyjne. 

W tym przypadku nasze zadanie jest dużo bardziej skom-
plikowane. Niestety proste pytanie zbudowane z kilku wy-
razów już nie wystarczy. Wyszukiwarka zaawansowana
daje nam jednak szerokie możliwości przeszukiwania. 



SIECIOWE INNOWACYJNE FORMY ZDOBYWANIA WIEDZY

Szukanie ma swoje etapy

Gromadzenie informacji to nie jednostopniowy proces.
Pierwszym etapem jest wolna eksploracja tematu, żeby
odkryć ciekawą drogę do dalszych poszukiwań. Wyszuki-
wanie w internecie, z bogatą siecią odnośników i powią-
zań, idealnie nadaje się do tej pierwszej otwartej fazy.
Kiedy uczniowie przechodzą do przeglądu literatury i sta-
rają się określić kluczowe elementy tematu, a następnie
w trzeciej fazie gromadzą argumenty i tworzą swoje wnio-
ski, powinni sięgać zarówno po tradycyjne, jak i nowe
źródła. Internet rzeczywiście sprawia, że dostęp do wielu
rodzajów podstawowych źródeł jest znacznie łatwiejszy,
ale kluczem do sukcesu uczniów jest wiedza, co jest do-
stępne w internecie, a których informacji należy szukać
w innych zasobach.

Bądź kuratorem własnej wiedzy

Uzyskanie właściwego, a więc satysfakcjonującego i war-
tościowego wyniku jest możliwe dzięki wielokrotnemu za-
dawaniu pytań i wcieleniu się w rolę kuratora swojej włas-
nej galerii wiedzy. Możemy tworzyć biblioteki materiałów,
które pojawiły się w naszych wynikach wyszukiwania. 

Ocena źródła

Nauczyciele często odrzucają nowsze formaty, takie jak
blogi i wiki, na rzecz książek i artykułów prasowych. W rze-
czywistości istnieją dobre i złe źródła wiedzy, a każde ma
swoje właściwe zastosowanie. Uczniowie powinni być
kompetentni w ocenie źródła, które znaleźli, w refleksji,
jakiego rodzaju informacje mogą dzięki niemu zdobyć,
i dokonywaniu świadomego wyboru, czy to pasuje do ich
zadań.

Poszukać głębiej

To ważne, aby uczniowie zastanowili się na początku:
„Kiedy wpiszę te słowa, czego oczekuję po moich wyni-
kach?”. A następnie ocenili, czy to, co pojawiło się w wy-
szukiwarce, odpowiada ich potrzebom. Identyfikowanie
problemów, które pojawiają się w trakcie wyszukiwania
online, jest jedną z najważniejszych umiejętności, którą
nauczyciele mogą pomóc uczniom rozwijać.
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Zaawansowane narzędzia

Wiedząc, jakie narzędzia i filtry są dostępne i jak one dzia-
łają, uczniowie mogą znaleźć to, czego potrzebują, dzięki
wyszukiwaniu według koloru, zakresu słów, rodzaju pli-
ków lub daty. Ale przede wszystkim należy pokazać
uczniom, że dobry naukowiec potrzebuje różnych źródeł
w celu przeprowadzenia badań naukowych. Mają więc do
dyspozycji strony WWW, ale także książki, artykuły i ludzi,
którzy pojawią się na drodze ich poszukiwań.

Kiedy nie będziemy uczyć, jak skutecznie zarządzać pro-
cesem zdobywania informacji online, uczniowie poprzes-
taną na wynikach niskiej jakości. Aby temu zapobiec, nau-
czyciele mogą angażować uczniów w rozmowy na temat
sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji. 

W dłuższej perspektywie uczniowie z większymi umiejęt-
nościami krytycznego myślenia będą bardziej skuteczni
w szkole, jak i poza nią.

Dlaczego musisz wyjść poza Google 

Bez wątpienia Google jest najlepszą wyszukiwarką, ale
niestety część zasobów jest dla niego niedostępna. Za
jego pomocą nie znajdziemy różnego rodzaju archiwów,
bibliotek, baz publikacji naukowych, grafik i ludzi. 

Część z tych informacji nie jest udostępniona w Google
ze względu na ochronę prywatności lub z powodów fi-
nansowych, część ze względów technologicznych, a część
z uwagi na tak szybko zmieniającą się bazę zasobów, że
Google nie nadąża z przeszukiwaniem. 
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!
Jeśli znudzi Ci się proste
czy zaawansowane wyszukiwanie…

…to możesz pójść o krok dalej. Skorzystać
z dedykowanych serwisów, takich jak: 

• Google Scholar

prosta wyszukiwarka materiałów nauko-
wych. Znajdziesz tam głównie publikacje,
książki i artykuły naukowe. 

• Google Images

wyszukiwarka obrazów, w której bardzo cie-
kawą opcją jest poszukiwanie grafik po-
przez przesłanie jako zapytania innej grafiki. 

!
Generalna zasada wyszukiwania jest więc
następująca: jeśli szukasz grafiki, skorzystaj
z serwisu z grafiką, takiego jak Flickr; jeśli
chcesz video, przeszukuj Youtube lub
Vimeo; a jeśli szukasz publikacji nauko-
wych, wejdź do serwisów, takich jak
http://scirus.com i http://www.jstor.org.

http://www.jstor.org
http://scirus.com


Wykorzystywanie utworów objętych

prawem autorskim

w pracy dydaktycznej

Zgodnie z zapisami cytowanej ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych zupełnie swobodnie można wyko-
rzystywać w działalności edukacyjnej niebędące przed-
miotem prawa autorskiego: 

• akty normatywne lub ich urzędowe projekty

• rządowe dokumenty, materiały, znaki i symbole

• opublikowane opisy patentowe lub ochronne

• proste informacje prasowe. 

Zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych instytucje naukowe i oświatowe mogą w ce-
lach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań ko-
rzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłu-
maczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze
fragmentów rozpowszechnionego utworu.

Ponadto w utworach stanowiących samoistną całość
wolno przytaczać urywki rozpowszechnionych utworów
lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym
wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub pra-
wami gatunku twórczości.

W celach dydaktycznych i naukowych wolno także za-
mieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub frag-
menty większych utworów w podręcznikach i wypisach.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku takim twórcy
przysługuje prawo do wynagrodzenia.

W czasie lekcji nauczyciel może uczniom odtwarzać płyty,
kasety, wyświetlać filmy, wykonywać utwory z nut,
a nawet powielić fragment opublikowanych nut i im wrę-
czyć, jeśli jest to potrzebne do prowadzenia lekcji. Utwory
i pozostałe dobra muszą być jednak wcześniej rozpo-
wszechnione, czyli za zgodą twórców (a także artystów,
wykonawców, producentów) legalnie udostępnione pub-
liczności w jakikolwiek sposób – na płycie, w nutach, w in-
ternecie.
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Prawo autorskie

W polskich szkołach rozpowszechniony jest pogląd, iż na
potrzeby prowadzonych zajęć lekcyjnych można bez
ograniczeń korzystać z cudzej twórczości. Nauczyciele za-
pominają często, że każdy utwór ma swojego autora i jest
wynikiem samodzielnego działania twórczego i jest nie-
powtarzalny. Ustawa o prawie autorskim opisuje szcze-
gółowo, jakie prawa przysługują twórcom, czego mogą się
domagać od osób naruszających i ich prawa oraz jakie
wykorzystanie utworów jest przestępstwem.

Ustawodawca uściślił również, że w szczególności przed-
miotem prawa autorskiego są utwory:

• wyrażone słowem, symbolami matematycznymi,
znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,
naukowe, kartograficzne oraz programy
komputerowe)

• plastyczne

• fotograficzne

• lutnicze

• wzornictwa przemysłowego

• architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne
i urbanistyczne

• muzyczne i słowno-muzyczne

• sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne
i pantomimiczne

• audiowizualne (w tym filmowe).
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Z czego nam wolno skorzystać
w szkole

Art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DzU z 2006 r., nr 90, poz. 631, ze zm.) okre-
śla, że przedmiotem prawa autorskiego jest
każdy przejaw działalności twórczej o indy-
widualnym charakterze, ustalony w jakiej-
kolwiek postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).



Wykorzystywanie utworów objętych

prawem autorskim

podczas imprez szkolnych

Integralną częścią życia każdej szkoły są uroczystości,
podczas których wykonywane są utwory artystyczne róż-
nych autorów. Należy jednakże pamiętać, że ustawo-
dawca nie zwalnia organizatora  imprez z konieczności
uzyskania zgody na wykonanie danego utworu. Zwolnie-
nie dotyczy zatem tylko tych imprez, które związane są
z określonymi okazjami lub obyczajami szkolnymi, np.
akademia z okazji początku i zakończenia roku szkolnego,
zakończenie nauki w klasach maturalnych, święto pat-
rona szkoły czy Dzień Edukacji Narodowej. 

Należy podkreślić, że ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że
nieodpłatne wykonywanie utworów podczas uroczystości
szkolnych może mieć miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji,
gdy łącznie zachodzą powyższe warunki. Zatem w sytua-
cji, gdy nie ma możliwości dotrzymania chociażby jed-
nego z powyższych warunków, należy bezwzględnie uzys-
kać pozwolenie na wykonanie utworu.

Pamiętajmy również, że korzystanie przez szkołę z utwo-
rów jest możliwe tylko i wyłącznie w celach dydaktycz-
nych, a zatem dyskoteki, bale organizowane w szkole,
nawet jeśli są dostępne nieodpłatnie a muzykę wykonują
uczniowie, nie mogą skorzystać z zezwolenia zgodnie
z treścią art.31.

W szkołach często organizuje się również imprezy chary-
tatywne, w trakcie których uczniowie wykonują utwory
różnych autorów. Należy podkreślić, że prawo autorskie
w ramach przepisów o „dozwolonym użytku chronionych
utworów" nie przewiduje zwolnienia z tytułu organizowa-
nia takiej imprezy. Co prawda, w cytowanej ustawie znaj-
duje się przepis zwalniający z konieczności uzyskiwania
zgody autorów i z zapłaty im wynagrodzenia w przypadku
imprez okazjonalnych, ale tylko wtedy, gdy w imprezie wy-
konujący utwory na żywo wykonawcy robią to nieodpłat-
nie i nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.
Natomiast zwyczajowo w przypadku imprez charytatyw-
nych rozprowadza się bilety lub zbiera wolne datki. W ta-
kiej sytuacji, nawet gdy artyści, pracownicy techniczni,
właściciel sali i wszyscy inni, którzy normalnie wzięliby pie-
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Ponadto biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

• udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań
statutowych, egzemplarze utworów
rozpowszechnionych

• sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy
rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia,
zachowania lub ochrony własnych zbiorów

• udostępniać zbiory dla celów badawczych lub
poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu
informatycznego (terminali) znajdujących się na
terenie tych jednostek.

Szkoła może też powielić egzemplarz utworu ze swoich zbio-
rów, aby uzupełnić, zachować lub chronić własne zbiory. Jed-
nakże odpłatne wypożyczanie nut, książek, płyt wymaga
zgody uprawnionych twórców i właścicieli praw pokrew-
nych, licencji organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub pokrewnymi. Szkoła może też udostępniać
swoje zdigitalizowane zbiory w miejscu znajdującym się na
jej terenie dla celów badawczych lub poznawczych. 

W praktyce szkoła może udostępniać uczniom zakupione
utwory, utrwalone na różnych nośnikach (np. książka,
płyta, plik elektroniczny). Sporządzając kopie tych utwo-
rów, uczeń korzysta z instytucji dozwolonego użytku pry-
watnego, czyli sporządza kopię dla własnych osobistych
potrzeb. Może on zatem zwielokrotnić, nawet w całości,
wypożyczoną książkę czy płytę.

Należy także zauważyć, że zgodnie z treścią art. 29 ustawy
wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną
całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne
utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnia-
niem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami ga-
tunku twórczości. Zawsze należy podać dokładne źródło
pochodzenia cytowanego fragmentu oraz jego autora,
przy czym tekst należy przytaczać w dosłownym brzmie-
niu, bez żadnych modyfikacji.

Wolno również w celach dydaktycznych i naukowych za-
mieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub frag-
menty większych utworów w podręcznikach i wypisach,
a także zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory
lub fragmenty większych utworów w antologiach, pamię-
tając, że w przypadkach takich, twórcy przysługuje prawo
do wynagrodzenia.  14

Szkoła może zgodnie z art. 28 ustawy nie-
odpłatnie udostępniać uczniom egzempla-
rze utworów rozpowszechnionych (np. le-
galnie zakupione płyty audio) – art. 28.
Istnieje również możliwość, aby zgodnie
z zapisem art. 23 cytowanej ustawy, w ra-
mach tzw. użytku osobistego pozwolić
uczniowi skopiować płytę zakupioną przez
szkołę na prywatny odtwarzacz MP3 oraz
z tego odtwarzacza słuchać muzyki za-
równo na terenie szkoły, jak i poza nią. 

!
PAMIĘTAJ!
Zgodnie z polskim prawodawstwem ist-
nieją jedynie dwa przypadki, kiedy możemy
wykorzystywać utwory, nie mając zgody au-
tora:

• kiedy treści oparte są na licencji GPL-
GNU, zapewniającej każdemu wolność
kopiowania i rozpowszechniania ma-
teriałów

• kiedy utwory będą należeć do domeny
publicznej (Public Domain), czyli do in-
stytucji prawnej, zajmującej się ogółem
twórczości, która z różnych powodów
nie jest objęta żadnymi prawami auto-
rskimi lub którą autorzy zdecydowali
się udostępnić całkowicie bezpłatnie
i bez żadnych warunków.

Łamanie praw autorskich jest obłożone
sankcjami prawnymi, gdyż zgodnie z art. 78
ustawy o ochronie praw autorskich twórca,
który uzna, iż jego autorskie prawa osobiste
zostały zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania,
a także aby osoba, która dopuściła się tego
naruszenia, dopełniła czynności potrzeb-
nych do usunięcia jego skutków, w szczegól-
ności aby złożyła publiczne oświadczenie
o odpowiedniej treści i formie. 

W przypadku zawinionego naruszenia
praw autorskich sąd może przyznać twórcy
odpowiednią sumę pieniężną tytułem za-
dośćuczynienia za doznaną krzywdę lub
– na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę,
aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na
wskazany przez twórcę cel społeczny. 

Wykorzystując w szkole utwory różnych
twórców, musimy pamiętać, że jeśli nie-
chcący naruszymy czyjeś prawa autorskie,
to i tak nie będziemy zwolnieni z odpowie-
dzialności za ten czyn. Warto o tym pamię-
tać, tym bardziej że wszystkie dostępne in-
formacje mają zawsze swojego właściciela. 

W art. 31 cytowanej ustawy zapisano, że
wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie
rozpowszechnione utwory podczas ceremo-
nii religijnych, imprez szkolnych i akademic-
kich lub oficjalnych uroczystości państwo-
wych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie
pośrednio lub bezpośrednio korzyści mająt-
kowych i artyści wykonawcy nie otrzymują
wynagrodzenia. 
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przytaczamy również w dosłownym brzmieniu, w żaden
sposób go nie modyfikując. 

Również nie możemy w dowolny sposób wykorzystywać
zdjęć zamieszczonych na różnych stronach interneto-
wych, gdyż są one także objęte prawem autorskim i mu-
simy na to posiadać zgodę autora.  

Korzystając z materiałów zamieszczonych w sieci, należy
zwrócić uwagę, na jakich warunkach autor zgadza się na
ich upowszechnianie. Do najczęściej spotykanych licencji
możemy zaliczyć:

• otwarty dostęp1 (Open Access, OA) – termin
oznaczający wolny, powszechny, trwały
i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych
form zapisu danych i treści naukowych oraz
edukacyjnych. Licencja ta pozwala na korzystanie
z utworów każdemu, kto ma połączenie z siecią.
Można je swobodnie czytać, kopiować,
przechowywać, drukować i wykorzystywać do celów
naukowych i dydaktycznych

• Creative Commons2 – tradycyjny model „Wszystkie
prawa zastrzeżone” został zastąpiony zasadą „Pewne
prawa zastrzeżone”. Autor może samodzielnie
określić zasady, na których chce podzielić się swoją
twórczością z innymi. W praktyce oznacza to,
że twórca, korzystając z licencji, zawsze zachowuje
prawa autorskie, umożliwiając jednocześnie innym
użytkownikom kopiowanie i rozpowszechnianie
swojego utworu. Ponadto może dodatkowo określić,
czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie
w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć
możliwości tworzenia utworów zależnych.
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niądze, zrezygnowali z wynagrodzenia, należy pamiętać,
że praw do utworów nie zrzekli się sami autorzy. A zatem
w przypadku każdej imprezy charytatywnej należy zapy-
tać o zgodę autorów lub organizację zbiorowego zarzą-
dzania, np. ZAiKS, czy są skłonni zrezygnować z zapłaty
tantiem. 

Korzystanie z materiałów

zamieszczanych na stronach

internetowych 

Zasady dotyczące ochrony praw autorskich dotyczą także
stron internetowych, prowadzonych praktycznie przez
każdą szkołę. Należy pamiętać, że umieszczane na niej
materiały również podlegają ochronie prawnej, gdyż od
1 stycznia 2003 roku internet jest polem eksploatacji
utworów objętych wyłącznością twórców. Zatem na stro-
nie internetowej szkoły można umieszczać tylko te utwory
muzyczne, plastyczne i literackie, na które wyrazili zgodę
twórcy i właściciele praw pokrewnych. Wyjątek stanowią
niechronione już utwory (70 lat od śmierci autora), arty-
styczne wykonania i fonogramy (50 lat od ustalenia wy-
konania i sporządzenia fonogramu) lub nagrania radiowe
i telewizyjne (50 lat od nadania). Terminy wygaśnięcia
praw liczymy latami pełnymi od następnego roku po ww.
zdarzeniu.  

Niezależnie jednak od źródła pochodzenia materiałów za-
wsze należy podać twórcę i źródło pochodzenia wykorzy-
stywanego utworu: 

• w przypadku artykułu: imię i nazwisko autora, tytuł
czasopisma, rocznik i numer strony

• jeśli wykorzystujemy utwór audiowizualny: nazwę
producenta oraz dane o jego utrwaleniu

• wykorzystując materiały z internetu: autora, stronę
WWW oraz datę odczytu tej strony.

Możemy również na stronie internetowej szkoły przyta-
czać cytat, pamiętając jednak, że nie może on być domi-
nującą częścią naszego artykułu, lecz służyć ma jedynie
jako źródło informacji, upraszczającej nasze rozważania.
Ponadto zawsze należy podać dokładne źródło pocho-
dzenia cytowanego fragmentu oraz jego autora. Cytat
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1 Podaję za:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_dost%C4%99p
[dostęp: 20 października 2013].

2 Podaję za: http://creativecommons.pl/poznaj-li-
cencje-creative-commons
[dostęp: 20 października 2013].

http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons
http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_dost%C4%99p


Sześć podstawowych licencji

Uwzględniając powyższe warunki, zostało opracowane
sześć podstawowych licencji3 , przedstawionych w tab. 1.
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Podstawowe warunki licencji

Creative Commons

18

Podstawowe warunki licencji
Creative Commons

Symbol Nazwa Treść

Uznanie autorstwa
3.0 Polska

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie,
rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu
jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to
licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.

Uznanie autorstwa
– na tych samych
warunkach 3.0 Polska

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie,
rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu
tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana
taka sama licencja. Jest to licencja używana przez
Wikipedię i jej siostrzane projekty.

Uznanie autorstwa
– użycie niekomercyjne
3.0 Polska

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie,
remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie
i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.
Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych
(mogą zostać objęte inną licencją).

Uznanie autorstwa
– bez utworów
zależnych 3.0 Polska

Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie,
przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach
komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem
zachowania go w oryginalnej postaci (nie wolno tworzyć
utworów zależnych).

Uznanie autorstwa
– użycie niekomercyjne
na tych samych
warunkach 3.0 Polska

Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie,
przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach
niekomercyjnych oraz tak długo, jak utwory zależne będą
również obejmowane tą samą licencją.

Uznanie autorstwa
– użycie niekomercyjne
bez utworów zależnych
3.0 Polska

Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie,
przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach
niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go
w oryginalnej postaci (nie wolno tworzyć utworów
zależnych). Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji.

Rodzaje licencji Creative Commons

3 http://creativecommons.pl/
poznaj-licencje-creative-commons

http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons
http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons
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Zgoda autora

Należy również zauważyć, że zgodnie z polskim prawem
istnieją jedynie dwa przypadki, kiedy możemy wykorzy-
stywać utwory, nie mając zgody autora:

• kiedy treści oparte są na licencji GPL-GNU,
zapewniającej każdemu wolność kopiowania
i rozpowszechniania materiałów4

• kiedy utwory będą należeć do
domeny publicznej (Public Domain)5 , czyli do
instytucji prawnej, zajmującej się twórczością,
z której można korzystać bez ograniczeń
wynikających z uprawnień, jakie mają posiadacze
autorskich praw majątkowych. Zazwyczaj utwory
udostępnione bezpłatnie nie są już lub nigdy nie były
objęte prawami autorskimi. Przykładem takiej
domeny publicznej w Polsce jest np. Fundacja
Nowoczesna Polska, realizująca projekt „Wolne
Lektury”: http://wolnelektury.pl/ lub Koalicja
Otwartej Edukacji: http://koed.org.pl.

Skutki naruszenia prawa autorskiego

Prawa każdego twórcy podlegają ochronie, a zatem
każdy, kto uzna, że jego osobiste prawa autorskie zostały
zagrożone cudzym działaniem, może zgodnie z art. 78
ustawy o ochronie praw autorskich domagać się zanie-
chania takiego działania. Twórca może żądać, aby osoba,
która dopuściła się naruszenia, usunęła jego skutki,
w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o od-
powiedniej treści i formie. 

Natomiast w sytuacji, gdy naruszenie było zawinione, sąd
może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną ty-
tułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żą-
danie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowied-
nią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel
społeczny.
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Zasoby jako źródła informacji prze-

twarzanej w procesie dydaktycznym

Wsparcie metody podającej

Internet i technologia informacyjno-komunikacyjna mogą
być wykorzystane jako wsparcie nauczania opartego na
instrukcjach. 

Nauczyciel planuje przebieg lekcji, przygotowuje zestawy
zadań i ćwiczeń. W czasie zajęć instruuje uczniów, co mają
w konkretnych momentach robić. (np.: „wyjmijcie ze-
szyty”, „zapiszcie definicję”, „poszukajcie informacji na
temat...”, „przygotujcie odpowiedzi na pytania”). Ucznio-
wie wraz z nauczycielem pracują z podręcznikiem, który
może zostać zastąpiony internetowym źródłem informa-
cji (stroną, blogiem, platformą e-learningową).

Taki cykl edukacyjny wiąże się z realizowaniem kolejno za-
planowanych etapów. Jest sztywno osadzony w ramach
czasowych, posiada dokładny rozkład działań.

Korzystanie z zasobów bezpośrednio
przez ucznia

Drugi sposób to wykorzystanie internetu i technologii in-
formacyjno-komunikacyjnej na lekcji przez uczniów.
Mogą oni pracować w grupach lub indywidualnie. Korzys-
tają z zasobów cyfrowych, aby wykonać zadania podane
przez nauczyciela (np.: za pomocą wirtualnego słownika
uczniowie tłumaczą obcojęzyczny tekst, na podstawie wy-
branych materiałów z encyklopedii odpowiadają na pyta-
nia, obserwują fizyczne symulacje i opisują przebieg la-
boratoryjnego eksperymentu).

Taki cykl edukacyjny jest bardziej elastyczny, zakłada nieu-
stanne modyfikowanie przebiegu działań, których kie-
runki wyznacza nauczyciel mentor.

Trzeci sposób wykorzystania nowych technologii to od-
mienny od klasycznego odwrócony proces dydaktyczny,
zwany odwróconą szkołą (odwróconą lekcją). Polega to
na tym, że nauczyciel nie stanowi podstawowego źródła
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Rodzaje zasobów
i sposobów ich wykorzystania

!
PAMIĘTAJ!

Prawa autorskie chronią oryginalne dzieła
twórców, a zatem każdy użytkownik inter-
netu zobowiązany jest do ich przestrzega-
nia. Zgodnie z zapisami art. 116 ustawy
o ochronie praw autorskich, każdy kto bez
uprawnienia albo wbrew jego warunkom
rozpowszechnia cudzy utwór w wersji ory-
ginalnej albo w postaci opracowania, arty-
styczne wykonanie, fonogram, wideogram
lub nagranie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat dwóch. 

Należy podkreślić, że nawet w przypadku
działania nieumyślnego sprawca podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.

4 Podaję za: http://gnu.org.pl/text/
licencja-gnu.html [dostęp: 20 października 2013].

5 Zob.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_
publiczna [dostęp: 20 października 2013].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna
http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html
http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html
http://koed.org.pl
http://wolnelektury.pl/
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wiedzy dla ucznia, lecz są nim internetowe zasoby infor-
macyjne, samodzielnie wyszukane przez ucznia lub pole-
cone przez nauczyciela. Zadaniem ucznia jest odkrywanie
i poszukiwanie informacji oraz doskonalenie umiejętności
pracy z informacją. Rolą nauczyciela jest kierowanie
owym procesem i ewentualne wskazywanie dodatko-
wych źródeł informacji uzupełniających wiedzę ucznia.  

Jest to najbardziej aktywizujący model pracy ucznia na lek-
cjach i poza nimi. Jednocześnie w naturalny sposób pobudza
ciekawość i rozwija uczniowskie zainteresowania. Pozyskane
w ten sposób informacje są lepiej zapamiętywane i przyswa-
jane, a sam proces edukacyjny zindywidualizowany.

Rolą nauczyciela jest przygotowanie obszaru wiedzy,
w ramach którego uczeń pracuje. Może on też podać do-
datkowe informacje, jeśli te wyszukane przez ucznia oka-
zały się niewystarczające. Ponadto nadzoruje proces sa-
modzielnego uczenia się i dba o to, by uczeń posiadł
wymaganą wiedzę i umiejętności w danym zakresie. 

Nauczyciel, pracując w takim modelu, raczej przygląda się
z boku procesowi i samodzielnej pracy ucznia, jest osobą
wspierającą go w działaniu wówczas, gdy ten tego potrze-
buje, zachęca do działania, motywuje, przyjmuje rolę
mentora.

Serwisy internetowych pomocy

dydaktycznych oraz materiałów

i źródeł informacji

Aby tego typu praca była możliwa, potrzebne są interne-
towe zasoby edukacyjne, dobrze zorganizowane i zawie-
rające adekwatne materiały dydaktyczne. Świetnie, jeśli
będą to multimedialne zasoby składające się z filmów in-
struktażowych, symulacji, pokazów, prezentacji, doświad-
czeń, schematów, przykładów, zdjęć, galerii i wirtualnych
teksów. Im bardziej multimedialne, tym ciekawsze i poży-
teczniejsze. Oczywiście zasobów tych przybywa. Wśród
nich wyróżniamy te, które tworzone są przez różnego ro-
dzaju uczelnie, fundacje, stowarzyszenia, oraz te, których
autorami są indywidualni nauczyciele. Ważne podczas ko-
rzystania z nich jest to, czy materiały tam publikowane
możliwe są do stosowania przez każdego nauczyciela,
czyli na jakich zasadach są nam udostępnione.
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!
Przykładowy schemat działania

w tym modelu

• uczeń pracuje z informacją samodziel-
nie, przeszukując zasoby – praca z in-
strukcją, poszukiwanie informacji do
tematu (działania ucznia przed lekcją)

• uczeń pod nadzorem nauczyciela
przetwarza zdobytą informację – pre-
zentowanie, wykonywanie ćwiczeń,
zastosowanie wiedzy zdobytej samo-
dzielnie do rozwiązywania zadań
może przyjmować formę wymiany in-
formacji między uczniami (realizacja
na lekcji)

• uczeń uzupełnia informację, realizuje
dodatkowe wskazówki nauczyciela (na
lekcji i poza lekcją, jak praca domowa)

• uczeń wykorzystuje dodatkową infor-
mację – zadania sprawdzające, testy,
quizy (praca w domu lub lekcja powtó-
rzeniowa)

Nazwa serwisu Adres www Opis

Khan Academy www.khanacademy.org Serwis pozwalający na samodzielne zdobywanie przez
ucznia wiedzy. Są tam zasoby składające się z filmów
dydaktycznych, których autorami są nauczyciele.
Pracując z tego typu zasobami, nauczyciele mogą
podać uczniowi temat samodzielnej pracy z zasobami,
na lekcji zaś zweryfikować stopień opanowania wiedzy
w danym obszarze i ewentualnie ją uzupełnić. Khan
Akademy (pl) to portal organizacji non profit, która
udostępnia materiały edukacyjne (tworzone przez
zespół Sala Khana i tłumaczone na język polski,
obecnie również przez nauczycieli i wykładowców
polskich) w formie filmów.

Scholaris www.scholaris.pl Zbiór materiałów, które można zakwalifikować jako
pomoce dydaktyczne. Są tam: zdjęcia, ilustracje,
animacje, prezentacje, fragmenty filmów
dokumentalnych, mapy, fragmenty tekstów źródłowych
i schematy; scenariusze lekcji oraz e-lekcje.

Wolne Podręczniki wolnelektury.pl Materiały przygotowane przez nauczycieli w ramach
projektu Fundacja Nowoczesna Polska. Wszystkie
udostępnione są za darmo.

Wolne Lektury wolnelektury.pl Strona zawierająca teksty lektur szkolnych, które
proponuje MEN, a które trafiły do domeny publicznej.
Są opracowane i opatrzone komentarzem. Można je
bezpiecznie przeglądać, ściągać na komputer
i udostępniać innym.

Czytamy Słuchając
– włącz Polskę

wolnelektury.pl/katalog/
audiobooki

Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci polskich
uczących się za granicą zgodnych z podstawą
programową dla Polonii.

E-globalna www.e-globalna.edu.pl Modułowy elektroniczny podręcznik o edukacji
globalnej. Z materiałów można stworzyć własny
podręcznik.

Edukacja medialna edukacjamedialna.edu.pl 74 scenariusze zajęć, ćwiczenia i materiały z zakresu
edukacji medialnej do prowadzenia zajęć w szkołach,
domach kultury i bibliotekach.

Przykłady serwisów i katalogów otwartych zasobów edukacyjnych
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http://edukacjamedialna.edu.pl
http://www.e-globalna.edu.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki
http://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki
http://wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl
www.scholaris.pl
www.khanacademy.org
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Nazwa serwisu Adres www Opis

Przedsiębiorczość
dla ambitnych

www.cieslik.edu.pl/
index.php/ida/3

Wirtualny podręcznik i platforma e-learningowa
zawierająca uporządkowaną wiedzę, niezbędną do
przygotowania koncepcji, a następnie uruchomienia
biznesu.

Sztuka 24 sztuka24h.edu.pl Baza otwartych materiałów edukacyjnych, dotyczących
sztuki współczesnej.

Zabawnik zabawnik.org Portal zawierający zbiór zabaw i pomysłów, kierowany
do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej.

Muzeum dźwięku www.instrumentyludowe.pl/pl Strona z zasobami dźwiękowymi, kompendium wiedzy
na temat ponad 20 instrumentów ludowych.

Laboratorium
dźwięków

www.labdzwiekow.pl Strona z nagraniami wraz z możliwością zagrania ich
na stronie WWW.

MediaLab Junior www.cultureshock.pl/projekty/
medialab-junior

Strona zawierająca scenariusze z warsztatów
poświęconych nagraniom i przetwarzaniom plików
filmów.

Wikimedia
Commons

commons.wikimedia.org Prawdopodobnie największy obecnie istniejący
w internecie zbiór zdjęć, grafik, schematów, filmów
oraz muzyki, dostępnych na wolnych licencjach.
Zawiera ponad kilka milionów plików, z których
większość jest dokładnie opisana i skategoryzowana.

Wikibooks pl.wikibooks.org Biblioteka wolnych podręczników, które każdy może
edytować. Zasady uczestnictwa w ich tworzeniu są
identyczne z tymi obowiązującymi w Wikipedii.

Wikipedia pl.wikipedia.org Zbiór artykułów przygotowywanych i tworzonych przez
pasjonatów poszczególnych dziedzin wiedzy,
udostępnionych na licencji CC z możliwością ich
edytowania.

Szkoła net www.szkola.net Portal dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Pozwala na
pełną interaktywność. To szybki dostęp do ogromnego
zasobu rzetelnie opracowanych materiałów
edukacyjnych oraz do ciekawie przygotowanej
edukacyjnie rozrywki. Celem portalu jest kształcenie
młodego pokolenia oraz wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Nazwa serwisu Adres www Opis

Profesor net www.profesornet.pl Serwis edukacyjny adresowany do nauczycieli
i uczniów. Baza materiałów edukacyjnych tworzona jest
przez czynnych pedagogów – obecnie znajduje się tam
ponad 20 tys. artykułów (liczba ta stale rośnie).
Nauczyciele mogą bezpłatnie dodawać materiały
tekstowe. Niestety publikacje zawierające np. grafiki
umieszczane są w serwisie za opłatą.

Profesor PL www.profesor.pl Serwis zawierający dostęp do ważnych informacji
i materiałów oraz dający możliwość dyskusji na tematy
związane z edukacją. Nauczyciel znajdzie tu m.in.:
artykuły na temat awansu zawodowego, artykuły
i materiały o tematyce pedagogicznej, programy
nauczania, scenariusze lekcji, scenariusze szkolnych
imprez i zajęć pozalekcyjnych, przykładowe plany
rozwojowe, sprawdziany i testy.

Fizyka wobec
wyzwań XXI wieku

brain.fuw.edu.pl/edu Otwarte zasoby akademickie adresowane do
studentów kierunku zastosowanie fizyki w biologii
w medycynie.

OpenStreet Map www.openstreetmap.org Strona, na której widnieje szczegółowa mapa całego
świata. Tworzą ją wolontariusze na podstawie zdjęć,
śladów z GPS i własnych obserwacji terenu. Mapa
nieustannie powstaje i jest modyfikowana.

OPEN AGH open.agh.edu.pl Zasoby Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
To uruchomione w styczniu 2010 roku pierwsze
w Polsce uczelniane repozytorium Otwartych Zasobów
Edukacyjnych, rozumianych jako materiały
udostępniane swobodnie, za darmo wraz z prawem
do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji.
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open.agh.edu.pl
www.openstreetmap.org
brain.fuw.edu.pl/edu
www.profesor.pl
www.profesornet.pl
www.szkola.net
pl.wikipedia.org
pl.wikibooks.org
commons.wikimedia.org
www.cultureshock.pl/projekty/medialab-junior
www.cultureshock.pl/projekty/medialab-junior
www.labdzwiekow.pl
www.instrumentyludowe.pl/pl
http://zabawnik.org
sztuka24h.edu.pl
www.cieslik.edu.pl/index.php/ida/3
www.cieslik.edu.pl/index.php/ida/3

