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 Drodzy Rodzice. 
 

 Współczesny świat Waszych dzieci jest światem cyfrowym. obecność w sieci staje się 

ważnym elementem ich życia. Ma to daleko idące konsekwencje – wpływa na codzienne 

funkcjonowanie, społeczne relacje, metody komunikacji, system wartości, a nawet – jak 

twierdzą niektórzy – rozwój mózgu i kompetencji poznawczych. Mimo wszystko, na tym etapie 

rozwoju, dzieci nie znają dobrze wirtualnego świata, dlatego to Wy macie być ich 

przewodnikami po tym świecie. Trudne zadanie? Nikt nie ma co do tego złudzeń, ale i tak 

trzeba się z nim zmierzyć. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę. 

 

 

1.   Przejawy działalności twórczej chronione są prawem międzynarodowym, natomiast 

w naszym kraju zasady korzystania z utworów, tekstów, zdjęć i publikacji reguluje między 

innymi ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dostępna 

na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083.  

 

2.   To, że w Internecie Wasze dzieci są w stanie znaleźć bez problemu ogromną ilość 

różnego rodzaju utworów (graficznych i tekstowych), nie oznacza, że mogą je dowolnie 

wykorzystywać dla swoich potrzeb. Pomimo tego, iż skopiowanie i ponowna publikacja tych 

materiałów nie nastręcza większych problemów technicznych, to – w większości 

przypadków, musicie pamiętać, że nie zawsze wolno rozpowszechniać zdjęcia czy artykuły 

autorstwa innych osób. Uczniowie często przygotowują materiały dydaktyczne np. 

z wykorzystaniem grafiki pochodzącej z Internetu. Jeśli nie upewnią się, czy jest to 

legalne, może się okazać, że łamią prawo autorskie. Do sprawdzenia, skąd pochodzi plik 

źródłowy i na jakich warunkach możesz go użyć na przykład w prezentacji PowerPoint, 

przydatna jest wyszukiwarka Tin Eye (www.tineye.com). Wystarczy otworzyć stronę 

przeglądarki, załadować do niej z dysku komputera plik graficzny, który chcemy sprawdzić 

i poczekać na wyniki. 

 

3.   Korzystanie z Internetu związane z działalnością edukacyjną dotyka często sfery 

ochrony danych osobowych, w tym ochrony wizerunku. Zamieszczając w sieci fotografie 

osób i przedmiotów, pamiętajmy, że: publikacja zdjęcia nawet bez podpisywania osoby na 

nim umieszczonej wymaga zgody uprawnionego, dotyczy to także rysunku, filmu, czy 

nagrania z konkretną osobą  (nie jest konieczna zgoda na rozpowszechnianie, gdy za 

wykonanie wizerunku osoba otrzymała zapłatę, lub której uwidoczniony wizerunek stanowi 

jedynie szczegół większej całości np. podczas uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez 

masowych).  
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4.   Korzystajmy z legalnego oprogramowania. W Internecie można znaleźć wiele bardzo 

użytecznych programów, z których możemy korzystać bez nabywania płatnej licencji. Na 

licencji freeware udostępniane jest oprogramowanie całkowicie darmowe, które może być 

objęte ochroną praw autorskich lub nie. Licencja shareware zezwala na bezpłatne 

korzystanie z oprogramowania przez okres próbny (zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy), co ma 

zachęcić użytkownika do kupna oprogramowania. Możesz pobrać te programy z różnych 

stron internetowych, zapisać je na dysku komputera, a potem zainstalować i używać stale 

lub czasowo. 

 

� http://www.pobieralnia.pl/ 

� http://www.dobreprogramy.pl/ 

� http://www.darmoweprogramy.org/ 

� http://www.softmania.pl/ 

 

 

 

Opracowano z wykorzystaniem materiałów Małgorzaty Ostrowskiej z kursu Aktywnej edukacji. 

Materiał powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach projektu „Wdrożenie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. 


