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Scenariusz warsztatów Przewodnik dla nauczycieliSposób na królową nauk
s. 26s. 14 s. 44

temat  wydania

s. 8

(Z)grane lekcje
Uczniowie je lubią! 
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Szanuję pracę innych
Scenariusz z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

CZAS TRWANIA: 
45 minut.

CELE OGÓLNE:
● stworzenie warunków ułatwiających zrozumienie pojęcia „prawa autorskie”,
● ćwiczenie umiejętności rozumienia potrzeb i uczuć innych.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
● wie, czym są prawa autorskie oraz kradzież własności intelektualnej i materialnej,
● potrafi zdefiniować słowa: „pożyczanie” i „kradzież” oraz rozróżnić te czynności,
● umie pracować w grupie, dostosować się do zasad panujących podczas zajęć,
● szanuje pracę i zaangażowanie innych,
● rozumie wartość własności intelektualnej,
● wie, jaka jest różnica między własnością intelektualną a materialną,
● jest aktywny podczas zajęć.

METODY:
● miniwykład, burza mózgów, drama, dyskusja, autorefleksja.

FORMY PRACY:
● zespołowa i grupowa.

MATERIAŁY:
● zeszyty, długopisy, tablica, kreda.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Nauczyciel zapisuje na tablicy pojęcia: „prawa autorskie”, „własność intelektualna”, „własność materialna”. Zadaniem 

uczniów jest podanie poprawnych definicji i zapisanie ich na tablicy. Czas trwania: 5 minut. 

2. Metafora zawłaszczenia. Nauczyciel dzieli uczniów na 5–6 grup. Uczniowie będą mieli za zadanie odtworzyć krótką scenkę 
z ulubionej bajki czy filmu. Prowadzący powinien zaznaczyć, że zależy mu na pomysłowości. Inne grupy będą odgadywać 
tytuł dzieła wybranego przez zespół. W czasie narad i tworzenia planów nauczyciel podchodzi do wybranych dwóch grup 
i przydziela im zadanie specjalne. Mają podsłuchać pomysły innych zespołów i przedstawić jako swoje. Czas trwania: 5 minut.

 Przed rozpoczęciem prezentacji prowadzący prosi o zachowanie ciszy jak w teatrze, bez względu na to, co się bę-
dzie działo. Zespoły kolejno odgrywają scenki – ten etap wzbudzi wiele emocji, powinien jednak zostać zakończony 
w momencie, kiedy wszystkie grupy wykonają zadanie. Nauczycielka komplementuje poszczególne grupy (zwłaszcza 
te, które miały zadanie specjalne), ich umiejętności i ciekawe pomysły. Grupy zaczną zgłaszać opór, zadawać pytania, 
okazywać swój żal – wtedy przechodzimy do kolejnego zadania. Czas trwania: 15 minut.

3. Autorefleksja. Uczniowie odpowiadają na pytania: Kto i dlaczego poczuł się przy tym zadaniu pokrzywdzony? Co myśle-
liście, kiedy ktoś inny wykorzystał waszą pracę? Czy moglibyście podać nazwy emocji, które odczuwaliście? Co jest złego 
w tym, że ktoś otrzymał komplement, choć na niego nie zasłużył? Czas trwania: 5 minut.

TECZKA NAUCZYCIELA | Szanuję pracę innych
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4. Dyskusja. Uczniowie próbują zdefiniować, czym różni się pożyczanie od kradzieży. Czas trwania: 5 minut.

5. Miniwykład. Nauczyciel zapisuje na tablicy datę oraz nazwę święta: 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autor-
skich. Święto ustanowiło UNESCO w 1995 r., na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców. Zainaugu-
rowano je w Barcelonie, w 100. rocznicę powstania Unii. W Katalonii 23 kwietnia obchodzony jest Dzień św. Jerzego. Tego 
dnia kobiety obdarowywano czerwonymi różami. Miał to być symbol krwi smoka, którego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni 
zaś otrzymywali od pań książki i w związku z tym 23 kwietnia ustanowiono Dniem Książki. Od 2007 r. jest on obchodzony 
także w Polsce. Pierwsza międzynarodowa konwencja, której przedmiotem była ochrona praw autorskich dzieł literackich 
i artystycznych, pochodzi z 1886 r. Dopiero jednak 70 lat później, w 1956 r., zaczęła obowiązywać Powszechna Konwencja 
ds. Copyright, a 20 lat później przystąpiła do niej Polska. Znak zastrzeżenia praw autorskich możemy zobaczyć na różnego 
rodzaju wydawnictwach: książkach, filmach, płytach itd. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym 
świecie podejmowane są różne inicjatywy, które służą promocji czytelnictwa oraz ochrony praw autorskich i własności 
intelektualnej. Ten dzień przypomina nam o tym, o czym często zapominamy na co dzień. Ściąganie z nielegalnych źródeł 
muzyki, filmów, obrazów, zdjęć, tekstów i książek – jest kradzieżą. Prawa autorskie stworzono po to, by chronić twórców 
przed wykorzystywaniem ich własności intelektualnej czy materialnej. Powstały jednak strony, gdzie dostęp do multime-
diów jest darmowy. Istnieją też sytuacje, kiedy możemy mówić o „pożyczaniu” czegoś (przy korzystaniu ze źródeł o licencji 
CC0 – bez podawania autora lub CC-BY – z zamieszczeniem informacji o autorze). Wszelkie niezbędne instrukcje, jak 
postępować w przypadku braku wystarczających informacji, możecie znaleźć na stronach internetowych. Warto poświęcić 
temu czas i zorientować się, jakie działania mogą narazić nas na odpowiedzialność karną. Czas trwania: 7 minut.

6. Podsumowanie. Nauczyciel dziękuje uczniom za wspólną pracę podczas zajęć i cenne uwagi. Podkreśla, jak ważne 
jest, by uczniowie zawsze – również w internecie – umieli zachować się prawidłowo i nie łamali prawa. Czas trwania: 
3 minuty.

7. Nie zapomnij pogratulować swoim uczniom, zwróć uwagę na ich ciekawe spostrzeżenia, refleksje i pomysły. 

Produkujmy mniej śmieci
Scenariusz lekcji z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

GRUPA WIEKOWA:
uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

CELE:
Uczeń podejmuje refleksję nad:
● otoczeniem, w którym żyje,
● wytworami człowieka,
● swoimi nawykami, które mają wpływ na stan środowiska naturalnego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
● wyraża własne zdanie na temat tego, jak postrzega swoje najbliższe otoczenie,
● wyraża własne zdanie oraz poznaje zdanie innych osób na temat ilości produkcji śmieci,
● wykonuje plan projektu, którego celem jest zachęcenie rówieśników do zmiany nawyków, które przyczynią się do produk-

cji mniejszej ilości śmieci,
● potrafi odpowiedzieć na pytanie: Co ja mogę zrobić, żeby produkować mniej śmieci?


