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Dlaczego?

Tzw “wolny” rynek podręczników – w praktyce układ między 
wydawcami i szkołami/nauczycielami – coraz wyższe koszty 
zestawów “jednorazowych”.

Koszty ponoszą rodzice i państwo.

Cały rynek szacowany na ok 1,5 mld. PLN rocznie, z czego 1,35 
mld. rodzice i 150 mln. podatnicy (dopłaty dla ubogich dzieci). 

Średni koszt na dziecko  - ok 350 – 500 PLN rocznie



  

Co ?

E-podręczniki – rządowy program stworzenia podręczników 
szkolnych (od 4 klasy podstawówki do końca liceum), dostępnych 
on-line i w formie “do druku”, na wolnych licencjach.

Koordynator: Ośrodek Rozwoju Edukacji (jednostka MEN)
Wykonawcy: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 
Grupa Edukacyjna S.A., Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Łódzka 

Koszt: ok 15 mln. PLN



  

Autorzy podręczników mają problem z ilustracjami na 
wolnych licencjach. Dlatego chcemy im pomóc je 
odnaleźć/wykonać.

Zaprząść wolontariuszy z Wikipedii i innych wolnych 
projektów do wyszukiwania i tworzenia własnych 
grafik/zdjęć na wolnych licencjach, zamiast płacić za 
materiały “profesjonalne”.

Pierwotna idea zrodziła się na liście dyskusyjnej KOED

Budżet: 40 000 PLN 

Partnerzy:

Idea konkursu



  

Konkurs – kto za tym stoi?



  

Reguły gry

Autorzy podręczników przysyłają listę zamówień w formie tabeli. Tabele 
są umieszczane w Wikipedii.[1]

Ładujemy do Commons ilustracje – propozycje – zarówno własne, jaki i 
modyfikowane, jak i znalezione: warunek musi być licencja: CC-BY-SA, 
CC-BY lub domena publiczna.

Komisja konkursowa wybiera przydatne ilustracje do podręczników i daje 
punkty uczestnikom:  10 za materiał własny, 5 za zmodyfikowany, 2,5 za 
tylko znaleziony.

Wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej punktów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_e-podr%C4%99czniki/Tabele


  

Nagrody...

Nagrody w każdej edycji:

2500 PLN za pierwsze miejsce, 1400 za drugie, 500 za trzecie

Edycje:

I: do 6 maja
II: do 6 czerwca
III: do 6 lipca
IV: do 31 sierpnia

Można już zgłaszać ilustracje do wszystkich edycji

Warunki techniczne: zdjęcia minimum 2880 px. 
po krótszym boku, rysunki: „czyste svg”.



  

Jak grać...

Odnajdź w tabelach, coś co możesz zrobić lub znaleźć [1]

Załóż konto w Commons jak jeszcze nie masz.

Zrób zdjęcie / wykonaj rysunek lub odnajdź odpowiednie gdzieś w sieci.

Kliknij na odpowiednią ikonkę w tabeli

Załaduj plik/dodaj go do listy....

… i już.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_e-podr%C4%99czniki/Tabele


  

Skąd wziąć ilustracje?

Wykonać samemu

Poszukać przez google – szukanie zaawansowane grafiki:
https://www.google.pl/imghp? (narzędzia wyszukiwania)
opcja rozmiaru: nie mniej niż 8Mpix, 
opcja "prawa użytkowania”: oznaczone do ponownego wykorzystania z 
modyfikacją

Poszukać we Flickr:
https://www.flickr.com/search/advanced/
Opcje: w sekcji “Creative Commons” kliknąć wszystkie
Wpisać słowo kluczowe
Zdjęcia pobrać i załadować z odpowiednim opisem

Podobnie można też Panoramio, Picassa itd..

https://www.google.pl/imghp
https://www.flickr.com/search/advanced/


  

Wyniki z edycji I

● Załadowano na Commons 129 grafik/zdjęć własnych

● Zgłoszono 148 grafik zdjęć obcych

● Po selekcji kryteriów technicznych dało to łącznie 258 zdjęć/grafiki

● Z 39 tematów z tabeli nie ma zdjęć/grafik tylko dla 6.

● Największe trudności sprawiły tematy wymagające wykonania zdjęć 
ludzi, czy zaaranżowania określonego zdarzenia, część tematów miało 
też mało klarowne opisy

● Czekamy na ocenę komisji, a tymczasem można ładować zdjęcia do II 
i późniejszych edycji

Źródło: wyniki zebrane przez Yarla: [1]

https://pl.wikimedia.org/wiki/U%C5%BCytkownik:Yarl/WLE/Kwiecie%C5%84


  

Prawa autorskie

© Tomasz Ganicz 2014.  

Prezentacja udostępniona na licencji CC-BY-SA 3.0: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

Loga Wikipedii, projektów siostrzanych i Wikimedia Foundation, oraz logo partnerów 
konkursu są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich 
instytucji.

Pozostałe zdjęcia i grafiki:
● Logo konkursu: Autor Yar, CC-BY-SA 3.0
● Zdjęcie w tle logo konkursu: Autor:  Johan Larsson, Flickr, CC-BY-SA 3.0.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl

