Wikipedia
dla edukacji

Oto tworzymy
i otrzymujemy ogromny
zasób wiedzy nieustannie
uzupełnianej, odświeżanej
i demokratycznie dostępnej,
praktycznie z każdego
miejsca na Ziemi.
Olga Tokarczuk o Wikipedii
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Kim jesteśmy?
Dlaczego Wikipedia
jest wyjątkowa?

Stowarzyszenie Wikimedia Polska skupia osoby działające na rzecz
wolnej wiedzy i otwartej kultury. Wspieramy rozwój polskojęzycznej
Wikipedii i jej projektów siostrzanych oraz integrujemy społeczność
wikipedystów. Dbamy o digitalizację polskich dóbr kultury i rozwój
kompetencji cyfrowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wikipedia gwarantuje każdemu na
świecie dostęp do wolnej wiedzy,
każdy może ją współtworzyć
i rozwijać, dzięki czemu ma
nieograniczony potencjał.

By Voolva - Own work,
CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106675137

Celem wszystkich naszych projektów jest publiczne
prezentowanie i powszechne udostępnianie wiedzy i osiągnięć
kultury jak najszerszej rzeszy odbiorców. Cele te są zbieżne
z misją uniwersytetów i szkół oraz muzeów, bibliotek
lub archiwów. Istnieje wiele modeli współpracy instytucji
edukacyjnych z serwisami Wikimedia.
Zapraszamy do współpracy!

3

4

WIKIPEDIA DLA EDUKACJI

WIKIPEDIA DLA EDUKACJI

Czym jest
Wikipedia?

Wikipedia w liczbach

Wikipedia to największa na świecie wirtualna encyklopedia,
wielojęzyczny projekt o „otwartej treści”.

1,4 mln
HASEŁ W POLSKOJĘZYCZNEJ
WIKIPEDII UTWORZYLI
WOLONTARIUSZE
I WOLONTARIUSZKI

2,5 mln

Kosmiczne
kompendium
wiedzy

OSÓB ODWIEDZA
POLSKOJĘZYCZNĄ WIKIPEDIĘ
KAŻDEGO DNIA

Time

By Cassidy (Wiki Ed) - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68091674

Polskojęzyczna Wikipedia jest jedną z 300 autonomicznych
wersji językowych. Wikipedia tworzona jest przez społeczność
wolontariuszy, do której każdy, w dowolnej chwili może dołączyć
i śmiało modyfikować artykuły oraz dodawać materiały audiowizualne.
Wikipedią zarządza na co dzień Wikimedia Foundation.

3 000
OSÓB DOŁĄCZA MIESIĘCZNIE
DO POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI
WIKIPEDYSTÓW
PONAD

60 000
PLIKÓW ZAŁADOWANO
W RAMACH GLAM DO ZBIORÓW
WIKIMEDIA COMMONS
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W ramach programu

Wikiszkoła
Dzisiejsza szkoła musi szukać nowych rozwiązań
edukacyjnych, sięgać po narzędzia online, budować
wirtualną komunikację z uczniami. W takich realiach
papierowy podręcznik nie sprawdzi się nawet
w połowie tak dobrze jak Wikipedia!

z nauczycielami i uczniami
spotkania online i na żywo
odbywają doświadczeni
wikipedyści, dzieląc się
swoim doświadczeniem
i przekazując know-how
w zakresie praktycznych
umiejętności, dotarcia do
otwartych zasobów

Wikimedia Polska szuka nowych sposobów na włączenie
Wikipedii w główny nurt polskiego szkolnictwa. Jednym
z nich jest projekt Wikiszkoła.

i uatrakcyjnienia lekcji.

By Mihaela Bodlovic - http://www.aliceboreasphotography.com/,
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54299375

To także okazja do pogłębionych rozmów na tematy takie jak
rzetelność informacji, świadome i etyczne tworzenie treści
w internecie. Lekcje to unikalna szansa na podnoszenie
kompetencji cyfrowych nauczyciela i ucznia.
Od początku działania naszego projektu współpracujemy
z wieloma szkołami z całej Polski. Każda ze szkół reprezentowana
jest przez lidera/liderkę, wśród nich są m.in. entuzjaści stosowania
narzędzi TIK w edukacji

Wyobraźmy
sobie świat,
w którym
każda osoba ma wolny
dostęp do sumy
ludzkiej wiedzy. Do
tego właśnie dążymy.
Jimmy Wales

i nowoczesnych metod
nauczania, Superbelfrzy
RP, autorzy podręczników,
nagradzani pedagodzy
czy blogerzy edukacyjni.
Każdego dnia budujemy
nowe partnerstwa, a do
projektu przystępują kolejni
nauczyciele i nauczycielki.

By Llywelyn2000 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82100581
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Nauczycielki
i Nauczyciele
o Wikipedii
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Tworzenie opowieści, weryfikacja źródeł informacji,
współpraca i wsparcie bardziej doświadczonych, a także
wspólny cel ‒ to ważne wartości i umiejętności, które
daje program WikiSzkoła. W świecie pełnym podziałów,
polaryzacji, wszechobecnej narracji o tym, jak zła jest dzisiejsza
młodzież i że nie potrafi mądrze korzystać z Internetu, projekty
oparte o Wikipedię pokazują, że nie tylko może być, ale jest inaczej!
MARIA WERONIKA KMOCH
Zespół Szkół „Bednarska” w Warszawie

Wykorzystuję Wikipedię podczas zajęć stacjonarnych i online.
Zachęcam swoich uczniów do wykorzystywania tych zasobów
chociażby po to, aby wiedzieli jak szukać właściwych informacji
i co ważniejsze, jak je poprawnie wykorzystywać. Nienawidzę
kopiowania, a znajdujące się w Wikipedii odnośniki czy przypisy
mobilizują uczniów do zachowania praw autorskich i chwalenia się
źródłem informacji w swoich pracach. Mam głęboką nadzieję,
że w przyszłości choć kilkoro z nich stanie się aktywnymi
użytkownikami Wikipedii i znajdę tam ich wpisy oraz materiały.
MARIUSZ WOJCIŃSKI
Niepubliczna SP w Inowrocławiu

Projekt Wikiszkoła to bijące serce edukacji. Otwiera dostęp
do niemal nieograniczonych zasobów, umożliwia ich
współtworzenie, przywracając sprawczość użytkownikom.
Inspiruje, odnosi do źródeł, uczy stawiać pytania i daje
odpowiedzi. Program kształtuje kompetencje cyfrowe i społeczne
‒ tak istotne w zdalnej i stacjonarnej rzeczywistości.

Udział w projekcie pozwolił nam poznać
absolutnie wyjątkową moc Wikipedii. To moc
pasji, współpracy i twórczego obcowania
z różnymi dziedzinami wiedzy. Dzięki projektowi
wiemy już, że każdy może edytować Wikipedię,
ale nie każda edycja zostanie opublikowana.
Nasze zaufanie do tej encyklopedii wzrosło,
a podczas edukacji zdalnej Wikipedia
stała się naszą bliską przyjaciółką :).
ANNA PAJĄK
Szkoła Podstawowa nr 2
w Nowym Dworze Gdańskim

KATARZYNA WŁODKOWSKA
LO ‒ Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
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Wikizeszyty
Wikizeszyty to jeden z kluczowych elementów programu
Wikiszkoła. Projekt jest odpowiedzią na sytuację
spowodowaną przez pandemię COVID-19. Jesteśmy świadomi,
że zdalna szkoła to wyzwanie dla nauczycieli/nauczycielek

Kurs szkoleniowy
dla nauczycieli
i nauczycielek

oraz dla uczniów/uczennic, dlatego chcemy zrobić wszystko,
Chcemy poszerzać działania i docierać do jak największej grupy

by Wikipedia stanowiła istotne wsparcie edukacyjne.

odbiorców. Dlatego zbudowaliśmy platformą szkoleniową
Wikizeszyty udostępniane są

dla nauczycieli, gdzie umieszczane są darmowe kursy online,

środowisku nauczycielskiemu

zawierające m.in. plany lekcji stworzone w oparciu o treści

wraz z zachętą do pobierania

Wikipedii oraz instruktaże i filmy edukacyjne.

i korzystania w czasie prowadzonych
lekcji. W pilotażowej fazie projektu

Kurs opracowany przez Zespół Edukacji Stowarzyszenia Wikimedia

Wikizeszytów podjęliśmy się

Polska przy wsparciu grupy pilotażowej programu Wikiszkoła jest

opracowania tematów powiązanych

pierwszym takim kursem o Wikipedii skierowanym do środowiska

z podstawą programową dla klas

nauczycielskiego i akademickiego w Polsce.

I-III, jak również z programem
Kurs oparty jest

nauczania dla klas IV-VIII. Na stronie
www.wikiszkola.pl oraz w projekcie
Wikibooks dostępne są zeszyty geograficzne,
historyczne i nauczania początkowego. Zasoby

Atlas Państwa zwierzęcego... Kurt Lampert, 1905 r.; National Library of Poland,
Public domain, via Wikimedia Commons:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/0/02/Atlas_panstwa_zwierzecego._Cz._1%2C_Zwierzeta_ssa-

Wikizeszytów cały czas się powiększają.

ce_1905_%2879897800%29.jpg

o system
Moodle,
z zapewnioną
opieką
merytoryczną

W ramach projektu przygotowane zostały także wersje audio

i techniczną.

wybranych haseł, przystosowane do trybu szkolnego z różnych

By Cassidy (Wiki Ed) - Own work, CC

przedmiotów, dostępne w Wikimedia Commons i na stronie

BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=68091692

www.wikiszkola.pl
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Wikipedia na
uniwersytecie!
Wikimedia Polska cały czas rozwija współpracę z uczelniami w całej
Polsce. Jednym z naszych czołowych projektów jest Wiki UAM.
Jest to program długofalowej współpracy pomiędzy
Stowarzyszeniem Wikimedia Polska a Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Szkołą Nauk Humanistycznych UAM, który
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Nasze projekty
WIKIPEDIA NA ZASTĘPSTWIE
Konkurs “Wikipedia na zastępstwie” ma na celu zaangażowanie
społeczności Wikipedystów i Wikipedystek na rzecz poprawy haseł
związanych z polską podstawą programową. Naszym celem
jest budowanie rozpoznawalności Wikipedii jako znakomitego
narzędzia edukacyjnego wśród uczniów i uczennic oraz wśród
nauczycieli i nauczycielek.

rozpoczął się jesienią 2020 r. Szkoła Nauk Humanistycznych UAM
pod kierownictwem Prorektora prof. dra hab. Rafała Witkowskiego

Naukowcy i naukowczynie wspólnie ze studentami i studentkami

KONFERENCJE
“JEDNODNIÓWKI
EDUKACYJNE”

edytują na Wikipedii hasła przedmiotowe i biograficzne, tworzą

Cykliczne “Jednodniówki

i uzupełniają artykuły z zakresu swoich poszukiwań badawczych.

edukacyjne” to otwarte

wspólnie z Wikimedia Polska koncentruje się w swoich pracach na
dwóch filarach: dydaktycznym i badawczym.

konferencje, podczas których
Wspólnym celem obu stron jest wypracowanie modelu, który

poruszane są tematy obecne

z powodzeniem mógłby zostać multiplikowany na wszystkie

w aktualnych dyskusjach

szkoły w strukturze UAM.

nauczycieli, akademików, edukatorów oraz istotne dla

By Frank Schulenburg - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51984386

rodziców/opiekunów i uczniów/uczennic. Jako organizacja
wspierająca ważne społeczne projekty, takie jak Wikipedia,
Wikiźródła czy Wikisłownik, mamy doświadczenie w budowaniu
efektywnych narzędzi i metod współpracy dotyczących edukacji
w przestrzeni wirtualnej i pragniemy je skonfrontować
z szeroką publicznością.
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WIKIMEDIA I BIBLIOTEKI
Wikipedyści i bibliotekarze to naturalni sojusznicy – łączy ich
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Nasi partnerzy

miłość do wiedzy i chęć ułatwienia dostępu do niej jak największej
liczbie ludzi. Co więcej, ich znakomite umiejętności wyszukiwania
informacji i pracy ze źródłami, czynią z nich znakomitych edytorów
i edytorki Wikipedii. Stąd pomysł zaproszenia ich do uzupełniania
źródeł w Wikipedii.
Jednym z działań w ramach budowania relacji na linii Biblioteki –
Wikipedia jest akcja 1Lib1Ref. Jest to coroczna, międzynarodowa
kampania, zachęcająca bibliotekarzy z całego świata, aby
włączyli się w tworzenie Wikipedii, dodając do haseł wirtualnej
encyklopedii przypisy do wiarygodnych źródeł. Dzięki temu
czytelnicy i czytelniczki z całego świata mają dostęp do
zweryfikowanej, wiarygodnej wiedzy

ŻYWA TRADYCJA W WIKIPEDII
Projekt „Żywa tradycja w Wikipedii” zakłada kilkuletnią współpracę
pomiędzy Stowarzyszeniem Wikimedia Polska a Narodowym
Instytutem Dziedzictwa w ramach działań edukacyjnych
Stowarzyszenia. Celem projektu jest zwiększenie widoczności
niematerialnego dziedzictwa kulturowego na stronach polskich
i zagranicznych Wikimediów oraz stworzenie możliwości
oddolnej dokumentacji i inwentaryzacji dziedzictwa przez
społeczności, grupy i osoby indywidualne będące jego
depozytariuszami (nosicielami) zgodnie z ideą Konwencji UNESCO
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
(NDK), Jest to pierwsza inicjatywa wikipedystyczna w Polsce
dotycząca Konwencji UNESCO z 2003 roku.
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Kontakt
Zespół ds. edukacji
edukacja@wikimedia.pl
Stowarzyszenie
Wikimedia Polska
tel. 790 290 842
kontakt@wikimedia.pl
Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie
Wikimedia Polska
ul. Święty Marcin 80/82
61-809 Poznań
(pokój 233)

By Abhi Sharma from India - Books HD, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57651005

