
Scenariusz 1
Czy mogę wykorzystać zdjęcie kotka znalezione w Internecie?

Scenariusz zajęć zakłada pracę w grupie, dlatego ważne jest, aby umożliwić swobodną aranżację 
przestrzeni (np. przesuwanie stolików).

Grupa / Adresat zajęć: 10-15 uczestników (9-12 lat)

Czas trwania: 1,5 godziny

Cel główny: 
Zapoznanie z zasadami wykorzystania cudzych utworów pobranych z Internetu. Wykształce-
nie umiejętności identyfikowania zjawiska plagiatu. 

Cele operacyjne:
1. Zidentyfikowanie utworów chronionych prawem autorskim.
2. Poznanie zakresu dozwolonego użytku osobistego.
3. Zrozumienie pojęcia plagitau oraz odniesienie go do własnych działań dotyczących ko-

rzystania z cudzych utworów.
4. Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie.

Wykorzystane komiksy:
Komiks nr 2: „Konkurs fotograficzny, czyli dlaczego nie warto zadzierać z Imperatorem”.

Inne materiały:
•	 do wydrukowania w formacie A4         

[link: http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.php?id=30]:
•	 1 x zdjęcia kotów, dane o autorach zdjęcia oraz pytania (Pobierz: kot1.pdf, kot2.pdf, 

kot3.pdf, kot4.pdf, kot5.pdf ),
•	 5 x komiks „Konkurs fotograficzny, czyli dlaczego nie warto zadzierać z Imperatorem,” 

(Pobierz: komiks2.pdf ),
•	 tablica flipchart,
•	 flamastry – 1 komplet na 3 uczestników,
•	 2 arkusze szarego papieru.

Wskazówki dla prowadzącego:
Zapoznaj się z treścią art. 1-2, 8, 16-17, 23, 27-29, 34–37, 41, 50, 53  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083

Przebieg zajęć:
Część 1

1. Przywitaj uczestników i wyjaśnij, że celem zajęć jest stosowanie zasad prawa autorskie-
go w praktyce. Prawo autorskie dotyczy wszystkich uczestników zajęć, którzy mogą być 
zarówno autorami utworów, jak i  korzystającymi z  utworów stworzonych przez inne 
osoby. Utwór to inaczej dzieło.
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2. Podziel uczestników na dwie grupy. Każda grupa otrzymuje jeden arkusz papieru. Zada-
niem grup będzie wypisanie różnych rodzajów utworów. Grupa pierwsza ma wypisać ro-
dzaje utworów, z jakimi spotykają się poza Internetem, grupa druga ma wypisać rodzaje 
utworów, z jakimi spotykają się w Internecie. 

3. Po ukończonej pracy poproś uczestników o przedstawienie wyników. Zapisz je na tabli-
cy flipchart. Zauważ, że wyniki obu grup będą się powtarzać. Zwróć uwagę na różnicę 
pomiędzy utworem (np. treścią książki) a egzemplarzem utworu (np. papierową książką).

4. Wykorzystaj metodę burzy mózgów, aby wspólnie ustalić inne rodzaje utworów. 
5. W toku dyskusji ustal z uczestnikami definicję utworu. Przedstaw definicję utworu za-

wartą w Ustawie.

Część 2
1. Podziel uczestników na 3-4 osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje kartkę z wydruko-

wanym zdjęciem kota i flamastry. Zadaniem każdej grupy jest zmodyfikowanie otrzyma-
nego zdjęcia.

2. Rozdaj każdej grupie kartkę z informacjami o zdjęciu oraz pytaniami (patrz: załączniki). 
Każda grupa ma za zadanie ustalić odpowiedzi na pytania i zapisać je na kartce. Uczest-
nicy nie prezentują od razu wyników swojej pracy.

3. Rozdaj każdej grupie kopię komiksu. Wyjaśnij, że po zapoznaniu się z komiksem mogą 
zmienić odpowiedzi na pytania udzielone w poprzednim ćwiczeniu.

4. Poproś przedstawiciela każdej grupy o  zaprezentowanie odpowiedzi. Zapytaj wszyst-
kich uczestników, czy zmienili swoje odpowiedzi po zapoznaniu się z komiksem.

5. W toku dyskusji ustal z uczestnikami właściwe odpowiedzi. Wyjaśnij, że zmodyfikowane 
zdjęcie kota jest utworem zależnym oraz że opublikowanie nowego utworu jako własne-
go byłoby plagiatem. Przedstaw sposób postępowania, który pozwoliłby uczestnikom 
na umieszczenie go w internecie. Zwróć uwagę przede wszystkim na potrzebę zapytania 
autora o zgodę, a także oznaczenia utworu zależnego danymi twórcy utworu pierwot-
nego.

Kontynuacja:
Powiedz uczestnikom, że istnieją utwory, których wykorzystanie nie wymaga specjalnej zgo-
dy autora, gdyż nie są już chronione prawem autorskim (minęło 70 lat od śmierci autora) lub 
autorzy udostępnili je na specjalnych licencjach, np. otwartych licencjach. Przykładem takich 
utworów są artykuły  opublikowane w Wikipedii.
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Załącznik do scenariusza nr 1

Plik do pobrania także pod adresem:  http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.php?id=30




