
Koalicja Otwartej Edukacji
Porozumienie organizacji pozarządowych działających w 
obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jest budowanie, 
promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów 
edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są
udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich 
odbiorcom wolność wykorzystywania, modyfikacji i 
redystrybucji.

Koalicja została oficjalnie zawiązana 27 listopada 2008, w 
Bibliotece Narodowej w Warszawie.



Koalicja Otwartej Edukacji

Materiały dostępne w ramach domeny publicznej 
stanowią jeden z podstawowych składników 

otwartych zasobów edukacyjnych, wykorzystywanych 
w projektach prowadzonych przez wszystkich czworo 

koalicjantów.

Koalicja jest polską „odpowiedzią” na Deklarację
Kapsztadzką podpisaną 22 stycznia 2008 przez 
kilkadziesiąt osób i organizacji z całego świata.

„…każdy powinien mieć swobodę wykorzystywania, 
dostosowywania do swoich potrzeb, ulepszania i 
rozpowszechniania materiałów edukacyjnych bez ograniczeń. 
Pedagodzy, uczniowie i wszyscy ci, którzy podzielają tę wiarę, 
na całym świecie jednoczą siły, by uczynić edukację zarówno 
bardziej dostępną, jak i bardziej skuteczną.”



Koalicja Otwartej Edukacji
1. współpraca organizacji pozarządowych uczestniczących w 

Koalicji na rzecz edukacji, nauki i kultury;
2. wspólna reprezentacja w zakresie otwartych zasobów 

edukacyjnych wobec organów administracji publicznej 
oraz sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych i 
mediów;

3. wspieranie, promowanie i patronowanie przedsięwzięciom 
promującym budowę otwartych zasobów edukacyjnych i 
naukowych;

4. aktywizacja obywateli na rzecz budowania otwartych 
zasobów edukacyjnych;

5. udział w konsultacjach społecznych i formułowanie 
wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla edukacji, 
nauki i kultury;

6. współpraca międzynarodowa poszerzającą pola działań
krajowych.



Koalicja Otwartej Edukacji
Założyciele/Członkowie:

•Fundacja Nowoczesna Polska   
http://www.nowoczesnapolska.org.pl/

•Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW 
http://www.icm.edu.pl/

•Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
http://www.ebib.info/

•Stowarzyszenie Wikimedia Polska 
http://pl.wikimedia.org/

•? (miejsce dla Twojej organizacji)

http://www.nowoczesnapolska.org.pl/
http://www.icm.edu.pl/
http://www.ebib.info/
http://pl.wikimedia.org/


Fundacja Nowoczesna Polska

• Wolne lektury – opracowanie i udostępnienie on-line
kompletu tekstów lektur szkolnych, do których wygasły prawa 
autorskie: www.wolnelektury.pl

• Czytamy Słuchając – lektury w formie audiobooków
nagranych przez zawodowych aktorów i reżyserów – dostępne 
na wolnej licencji CC-BY-SA: czytamysluchajac.pl/

• Wolne Podręczniki – projekt grupowego pisania 
podręczników szkolnych – do ilustracji są wykorzystywane 
zdjęcia i grafiki, do których wygasły prawa autorskie, lub które 
są dostępne na wolnych licencjach: www.wolnepodreczniki.pl

http://www.wolnelektury.pl/
http://czytamysluchajac.pl/
http://www.wolnepodreczniki.pl/


Stowarzyszenie Wikimedia Pl

• Projekt flagowy: Wikipedia – wykorzystuje na masową skalę
zdjęcia, reprodukcje i grafiki, do których wygasły prawa 
autorskie, lub które nie podlegają tym prawom: 
http://pl.wikipedia.org

• Wikimedia Commons – prawdopodobnie największe na 
świecie repozytorium zdjęć, grafik i plików multimedialnych, 
dostępnych w ramach domeny publicznej lub na wolnych 
licencjach (ponad 3 miliony plików): 
http://commons.wikimedia.org

• Wikiźródła – repozytorium dokumentów źródłowych, do 
których wygasły prawa autorskie lub które nie podlegają tym 
prawom – od utworów literackich, po aktualne teksty jednolite 
ustaw: http://pl.wikisource.org/

http://pl.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://pl.wikisource.org/
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