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„Prawo autorskie w szkole”

„Prawo autorskie w szkole”
W rekomendowanej książce znajdziemy omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego
prawa autorskiego w aspekcie działalności dydaktycznej nauczyciela, a także treść ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W publikacji zamieszczony został krótki przewodnik dla
nauczycieli, dotyczący prawa autorskiego w powiązaniu z technologią informacyjną oraz bardzo
interesujące artykuły o wolnej kulturze i nauce
w dobie Internetu. Znajdziemy tu także pomoc do
sprawdzenia własnej wiedzy na temat prawa autorskiego (a także do sprawdzenia wiedzy swoich
uczniów) w postaci testu z prawa autorskiego i praw
pokrewnych (na stronie 92), a także informacje na
temat publikowania i korzystania z utworów na licencjach Creative Commons.

Samokszta³cenie

Ma³gorzata Rostkowska

W książce opisane zostały również typy licencji, na których podstawie wykorzystujemy programy komputerowe w edukacji. Godnym polecenia
jest też ostatni z zamieszczonych artykułów. Są to
refleksje autorki po przeczytaniu książki Lawrence Lessiga „Wolna kultura”, udostępnionej w Internecie na warunkach pozwalających na niekomercyjne rozpowszechnianie i modyfikację.
Warto zapoznać się z tym materiałem!

Szanowni Czytelnicy, Koledzy nauczyciele.
Gorąco polecam Państwa uwadze książkę „Prawo
autorskie w szkole”, wydaną w bieżącym roku
przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Jest to publikacja przeznaczona dla każdego
współczesnego nauczyciela. Składa się ze zbioru artykułów, w których można znaleźć informacje, rady
i odpowiedzi na większość wątpliwości, związanych z praktycznym stosowaniem prawa autorskiego.
Każdy z nas w swojej pracy stara się wykorzystywać nowe technologie, w tym Internet, aby nauczanie przynosiło coraz lepsze efekty. Często, nawet
nieświadomie, wykorzystujemy utwory, które być
może chronione są prawem autorskim. Poza tym
nierzadko sami jesteśmy twórcami i powinniśmy
wiedzieć, na jakich zasadach możemy dysponować
naszymi dziełami.
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Koniecznie powinniśmy mieć pod ręką tę pozycję, aby w różnych sytuacjach móc do niej zajrzeć,
wyjaśnić swoje wątpliwości (co mówi ustawa i jakie
są jej interpretacje), poznać dokładnie terminologię
(np. nazwy licencji) i dowiedzieć się, jakie są obecnie możliwości radzenia sobie w globalnej sieci (np.
kopiowanie grafiki na określonej licencji CC).
Książka „Prawo autorskie w szkole”, której przyświeca idea „Każdy nauczyciel świadomym i prawym twórcą i odbiorcą nauki i kultury w XXI wieku”, dostępna jest w sklepiku Ośrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (ul. Raszyńska 8/10). Pozycja zawiera 128
stron i kosztuje 14 zł. Kontakt ze sklepikiem poprzez stronę OEIiZK http://www.oeiizk.waw.pl.
Autorka jest nauczycielk¹ informatyki w XIV LO
im. S. Staszica w Warszawie, doradc¹ metodycznym
w zakresie informatyki dla nauczycieli szkó³ œrednich
m. st. Warszawy
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