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E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 
 
 

  
E-podręczniki to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych, 

zgodnych z podstawą programową, przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od 
klasy 1 szkoły podstawowej do klasy 3 szkoły ponadgimnazjalnej. Są one 
narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów 
poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, 
multimedialne formy przekazu. Od 1 września 2015 roku nauczyciele oraz 
uczniowie wszystkich typów szkół mogą już z nich korzystać i to w dodatku 
bezpłatnie, w dowolnym miejscu 24h/7 dni w tygodniu. Wprowadzenie e-
podręcznika do pracy szkoły wymusza zmiany organizacyjne, technologiczne 
oraz wynikające z możliwości korzystania z interaktywnych treści, co stanowi 
nowe wyzwanie dla szkół oraz nauczycieli. 

Buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, w ramach 
wspomagania pracy szkół i nauczycieli przygotowała zestawienie bibliograficzne, 
dotyczące e-podręczników, które zawiera  45 opisów wydawnictw zwartych i 
artykułów z czasopism, sporządzonych w oparciu o materiały buskiej biblioteki. 
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Wydawnictwa zwarte 
 
1. Klukowski, Bogdan : E-booki w kraju i na świecie / Bogdan Klukowski. – Warszawa 
: Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – S. 49-53 : 
Publikowanie elektroniczne w Polsce 
 
Wydawnictwa ciągłe 
 
2. Aulich, Maria : Mistrz z e-podręcznikiem / Maria Aulich // „Głos Nauczycielski”. – 
2013, nr 15, s. 17 
[Artykuł prezentuje wykorzystanie nowej technologii w szkolnictwie zawodowym przez 
nauczyciela przedmiotów zawodowych] 
 
3. Bortnowski, Stanisław : E-podręcznik – wątpliwości wychowawcy i metodyka / 
Stanisław Bortnowski // „Język Polski w Gimnazjum”. – 2013/2014, nr 1, s. 27-43 
 
4. Czetwertyńska, Grażyna : E-podręcznik – a cóż to takiego? / Grażyna 
Czetwertyńska // „Meritum”. – 2012, nr 4, s. 8-11 
 
5. Do przedszkola ze smartfonem, do pierwszej klasy z e-podręcznikiem : 
Nauczyciele klas I-III będą mieli obowiązek pracować z e-podręcznikami? // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 32-33, s. 12-13 
 
6. E-podręcznik oczami praktyka // „Matematyka”. – 2013, nr 1, s. 25 
[Podsumowanie projektu „e-podręcznik – przyszłość szkoły zaczyna się dziś…”, 
realizowanego przez firmę Young Digital Planet w partnerstwie z Politechniką Gdańską i 
LCG Malmberg] 
 
7. E-podręczniki – jak z nich korzystać? / Ośrodek Rozwoju Edukacji // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 38, s. 1, 3 wkładki „EPodręczniki.pl – CYFROWA 
SZKOŁA” 
[Artykuł w ramach dodatku „EPodręczniki.pl – CYFROWA SZKOŁA”, przygotowanego przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji] 
 
8. Gulińska, Hanna : Miejsce i rola podręczników elektronicznych w nowym systemie 
kształcenia / Hanna Gulińska // „Nowa Szkoła”. – 2013, nr 10, s. 21-30 
 
9. Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami // „Biblioteka w Szkole”. – 2015, 
nr 6, s. 24-25 
[Artykuł sponsorowany] 
 
10. Jastrzębska, Lidia : Rewolucja podręcznikowa trwa / Lidia Jastrzębska // „Nowa 
Szkoła”. – 2015, nr 3, s. 3-10 
 
11. Kaszulanis, Magdalena : E-podręczniki i nie tylko / Magdalena Kaszulanis // „Głos 
Nauczycielski”. - 2009, nr 16, s. 8 
 
12. Kaszulanis, Magdalena : Ekran zastąpi papier? / Magdalena Kaszulanis // „Głos 
Nauczycielski”. – 2012, nr 16, s. 6 
[Dotyczy e-podręczników w ramach projektu „Cyfrowa szkoła”] 
 



13. Kaszulanis, Magdalena : Nadchodzi e-podręcznik. Koniec epoki papieru? / 
Magdalena Kaszulanis // „Głos Nauczycielski”. - 2011, nr 30, s. 10 
 
14. Kaszulanis, Magdalena : Startujemy! : Zaczynamy nowy rok szkolny! W 
porównaniu z poprzednimi latami zmian jest mniej, ale nie oznacza to, że nie ma ich 
w ogóle… oto najważniejsze szkolne nowości w telegraficznym skrócie / Magdalena 
Kaszulanis // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 36, s. 4 
 
15. Kontkiewicz, Anna : Szkoła jak z podręcznika – o zmianach planowanych przez 
MEN na rok szkolny 2014/2015 / Anna Kontkiewicz // „Życie Szkoły”. – 2014, nr 4, s. 
8-10  
 
16. Krzyżanowska, Magdalena : E-podręczniki w praktyce szkolnej / Magdalena 
Krzyżanowska // „Głos Pedagogiczny”. – 2014, nr 10, s. 59-60 
 
17. Majkusiak, Danuta : Ewidencja darmowych podręczników : okiem praktyka / 
Danuta Majkusiak // „Biblioteka w Szkole”. – 2015, nr 7-8, s. 5-8 
 
18. Mankiewicz, Lech : Dzisiaj TIK to Technologie, Inicjatywa i Kompetencje : Nowe 
e-podręczniki pomogą lepiej zrozumieć potrzeby uczniów / Lech Mankiewicz // „Głos 
Nauczycielski”. – 2014, nr 43, s. 10 
 
19. Nauczyciele chcą e-podręczników // „Nowe Horyzonty Edukacji”. – 2013, nr 2, s. 
2 
 
20. Nowe modele nauczania z e-podręcznikami / Ośrodek Rozwoju Edukacji // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 38, s. 2 wkładki „EPodręczniki.pl – CYFROWA SZKOŁA” 
[Artykuł w ramach dodatku „EPodręczniki.pl – CYFROWA SZKOŁA”, przygotowanego przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji] 
 
21. Pierwsza seria 19 e-podręczników już dostępna / Ośrodek Rozwoju Edukacji // 
„Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 38, s. 1 wkładki „EPodręczniki.pl – CYFROWA 
SZKOŁA” 
[Artykuł w ramach dodatku „EPodręczniki.pl – CYFROWA SZKOŁA”, przygotowanego przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji] 
 
22. Plebańska, Marlena : E-podręczniki / Marlena Plebańska // „Edukacja i Dialog”. – 
2014, nr 11/12, s. 76-80 
 
23. Pokrzycka, Lidia : E-podręczniki do kształcenia ogólnego : projekt Ośrodka 
Rozwoju Edukacji / Lidia Pokrzycka // „Nowa Szkoła”. – 2015, nr 5, s. 48-51 
 
24. Ratajek, Wojciech : CYFROWA SZKOŁA to nie laptopy i tablety / Wojciech 
Ratajek // „Nowe Horyzonty Edukacji”. – 2013, nr 2, s. 20-24 
 
25. Sadoń-Osowiecka Teresa: E-podręcznik do geografii – medium nowoczesnego 
czy tradycyjnego nauczania? / Teresa Sadoń-Osowiecka // „Geografia w Szkole”. – 
2013, nr 5, s. 8-10 
 
26. Skura, Piotr : „Cyfrowa…” dla opornych / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. – 
2013, nr 9, s. 4 



 
27. Skura, Piotr / Cyfrowa szkoła na wybojach : E-podręcznik lekko spóźniony. To 
jedyny problem… MEN tłumaczy się w Sejmie ?? Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. 
– 2014, nr 15, s. 8 
 
28. Skura, Piotr : Cyfrowy tornister coraz pełniejszy : Chcesz obejrzeć e-podręcznik? 
Sciągnij aplikację na telefon / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 23, s. 4-5 
 
29. Skura, Piotr : Wszędzie tylko e-kłopoty / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. – 
2013, nr 3, s. 6 
 
30. Skura, Piotr : Zgrzyciaki kontra czarny charakter : E-podręcznik dla klas I-III 
prawie jak gra komputerowa / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 43, s. 
10-11 
 
31. Smoter, Barbara : Papierowe wersje kontra e-booki : o podręcznikowej „rewolucji” 
wynikającej z rozporządzenia MEN w kontekście zjawiska wykluczenia cyfrowego / 
Barbara Smoter // „Wszystko dla Szkoły”. – 2011, nr 11, s. 22-23 
 
32. Sysło, Maciej M. : Zasoby otwarte – prawdy i fikcje. Środowiska wirtualne zamiast 
e-podręczników / Maciej M. Sysło // „Meritum”. – 2012, nr 4, s. 2-7 
 
33. Sztandarowy projekt z poślizgiem : E-podręczniki nie będą gotowe na 1 września 
// „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 30-31, s. 11 
 
34. Trzciński, Krzysztof : Podręcznik nie tylko w komputerze : E-podręczniki. Kolejne 
odsłony wersji testowych / Krzysztof Trzciński // „Głos Nauczycielski”. – 2014, nr 28-
29, s. 3 
 
35. Walat, Wojciech : Od papierowej do cyfrowej…, czyli ewolucja książki szkolnej 
(podręcznika) : „Analogowe” czy cyfrowe? Fazy cyfryzacji podręcznika… / Wojciech 
Walat // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2014, nr 1, s. 45-50 
 
36. Winkowska-Nowak, Katarzyna : Szkoła nie powinna być polem eksperymentów / 
Katarzyna Winkowska-Nowak // „Chemia w Szkole”. – 2015, nr 1, s. 50 
 
37. Wojewodzic, Krzysztof : E-podręcznik dostępny dla wszystkich / Krzysztof 
Wojewodzic // „Edukacja i Dialog”. – 2013, nr 11/12, s. 66-68 
 
38. Wojewodzic, Krzysztof : E-podręcznik to nie jest Yeti / Krzysztof Wojewodzic // 
„Głos Nauczycielski”. - 2013, nr 17/18, s. 4-5 
[z Krzysztofem Wojewodzicem z Ośrodka Rozwoju Edukacji, koordynatorem projektu e-
podręczniki do kształcenia ogólnego rozmawia Anna Wojciechowska] 
 
39. Woźniak, Marcin : E-podręczniki – znaki zapytania / Marcin Woźniak // „Edukacja 
i Dialog”. – 2009, nr 10, s. 108 
 
40. Woźniak, Michał „rysiek” : Czarny PR wokół e-podręczników / Michał „rysiek” 
Woźniak // „Meritum”. – 2012, nr 4, s. 86-87 
 



41. Wystarczy kliknąć – epodreczniki.pl : E-podręczniki są całkowicie bezpłatne dla 
wszystkich / Ośrodek Rozwoju Edukacji // „Głos Nauczycielski”. – 2015, nr 38, s. 4 
wkładki „EPodręczniki.pl – CYFROWA SZKOŁA” 
[Artykuł w ramach dodatku „EPodręczniki.pl – CYFROWA SZKOŁA”, przygotowanego przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji] 
 
42. Zapraszamy do świata Zgrzyciaków / Ośrodek Rozwoju Edukacji // „Głos 
Nauczycielski”. – 2015, nr 38, s. 3 wkładki „EPodręczniki.pl – CYFROWA SZKOŁA” 
[Artykuł w ramach dodatku „EPodręczniki.pl – CYFROWA SZKOŁA”, przygotowanego przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji] 
 
43. Zarębska, Agata : Co dalej z e-podręcznikami? / Agata Zarębska // „Biologia w 
Szkole”. – 2012, nr 6, s. 40-42 
 
44. Zarębska, Agata : Nauczyciele chcą e-podręczników / Agata Zarębska // „Biologia 
w Szkole z Przyrodą”. – 2013, nr 1, s. 42-43 
 
45. Zgrzyciaki w akcji! // „Biblioteka w Szkole”. – 2015, nr 6, s. 26 
[Artykuł sponsorowany, który omawia materiał dydaktyczny e-podręcznika] 
 
 


