
Podręczniki obowiązkowo w wersji elektronicznej 
 
Wprowadzenie obowiązku opracowywania przez wydawców podręcznika w formie 
elektronicznej zakłada przekazana do konsultacji zewnętrznych nowelizacja rozporządzenia  
w sprawie dopuszczania do uŜytku w szkole programów wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników. Oznacza to,  
Ŝe podręczniki będą mogły być wydane w formie papierowej wraz z towarzyszącą jej formą 
elektroniczną lub wyłącznie w formie elektronicznej. Jedynie materiały edukacyjne dla klas  
I-III szkoły podstawowej, ze względu na specyfikę tego etapu edukacji, będą mogły być 
wydane wyłącznie w formie papierowej. 

 

Inną zaproponowaną w nowelizacji zmianą jest ograniczenie moŜliwości składania wniosku  
o dopuszczenie do uŜytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika zmienionych w części nie 
większej niŜ 20 proc. objętości - wydawca będzie mógł złoŜyć taki wniosek dopiero po 
upływie 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do uŜytku szkolnego. Ograniczy to 
moŜliwość udostępniania co roku przez wydawców nowszych wersji podręcznika, które nie 
róŜnią się zasadniczo od wersji poprzedniej. UmoŜliwi to szersze korzystanie z podręczników 
kupowanych na rynku wtórnym i pomoŜe w ujednoliceniu wersji podręcznika stosowanego  
w oddziale klasowym. 

 

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podręczniki były dopuszczane w formie 
papierowej. W 2009 r. MEN dopuściło moŜliwość wydawania podręczników w wersji 
elektronicznej. Do tej pory skorzystali z niej wydawcy kilkudziesięciu podręczników. 
Obecnie proponuje się, aby kaŜdy podręcznik (z wyjątkiem pierwszych klas szkoły 
podstawowej) miał odpowiednią wersję na CD lub w postaci e-booka. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu uczeń będzie mógł nabyć - wybrany uprzednio przez nauczyciela - podręcznik  
w formie papierowej lub w formie elektronicznej, w zaleŜności od własnych preferencji, ceny 
podręcznika oraz posiadania dostępu do urządzeń umoŜliwiających korzystanie z określonej 
elektronicznej formy podręcznika. MEN liczy teŜ, Ŝe oprócz lŜejszych tornistrów, zmiana ta 
wywoła obniŜenie cen podręczników w wersji elektronicznej.  

 

Proponowana przez MEN zmiana prawa ma umoŜliwi ć szkołom szersze otwarcie się na 
cyfryzację i komputeryzację. Jest to jednak proces bardzo długi, którego nie da się 
przeprowadzić jednym aktem prawnym. Jak informuje „Rzeczpospolita”, opinia ekspertów na 
temat proponowanych przez resort zmian jest mniej optymistyczna. W ich ocenie polska 
szkoła nie jest odpowiednio przygotowana do efektywnego wykorzystania elektronicznych 
ksiąŜek. Brakuje zarówno odpowiednich kompetencji nauczycielom, aby wykorzystywać  
e-podręczniki na lekcjach, jak i wyposaŜenie w technologie informatyczne w klasach (jak i w 
wielu domach) jest niewystarczające, aby szybko wdroŜyć ten pomysł. Do tego 
przygotowanie e-podręcznika, który nie byłby jedynie plikiem tekstowym z obrazkami do 
oglądania na monitorze, a który oferowałby dodatkowe funkcje (np. formularze do 
uzupełniania, multimedia, praca w grupach) moŜe być droŜsze niŜ opracowywanie 
tradycyjnych podręczników. Choć, bez wątpienia, wykorzystywanie takich e-podręczników 
stwarza nowe moŜliwości edukacyjne, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 
Więcej na stronie: http://www.men.gov.pl/ 
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