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Dlaczego Wikipedia?

ponad 45 milionów artykułów 
300 wersji językowych i pół miliarda
unikalnych użytkowników na miesiąc 
6 tysięcy wejść na świecie co sekundę
prawie 1,5 mln haseł w polskiej
Wikipedii

Wikipedia to największy zbiór wiedzy w
historii ludzkości. Tworzy go społeczność
wolontariuszy z całego świata. 
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CZY MOGĘ
NAPISAĆ O MOIM
CHOMIKU?

Wikipedia uwielbia przypisy! Każda
informacja musi być poparta
odwołaniem do opublikowanego źródła. 
Bohaterka/-er hasła musi być
encyklopedyczna/-y.
Zachowujemy neutralny punkt widzenia.
Zdjęcia do Wikipedii czerpiemy ze zbioru
multimediów Wikimedia Commons.
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PIĘĆ FILARÓW
WIKIPEDII

1.Wikipedia to encyklopedia
2. Wikipedia to neutralny punkt widzenia
3. Wikipedia to wolny zbiór wiedzy
4. Wikipedia to traktowanie innych z
szacunkiem i uprzejmością
5. Wikipedia to brak sztywnych reguł

ŚMIAŁO EDYTUJ!
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Wikiprojekty
uczniowskie 
ZOBACZ JAK DZIAŁAJĄ W POLSCE

Moje miasto - Nowy Dwór Gdański
Ulice mojej dzielnicy (Kraków)
Herstorie na Bednarskiej
Młodzi potrafią dokumentować
Kompozytorzy muzyki dawnej i klasycznej

i wiele innych....
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkolne_i_akademickie


Wikiedukacja na świecie

dzieci, młodzież, nauczyciele, wykładowcy, seniorzy...
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https://docs.google.com/presentation/d/1GkN1Iy-XOkSYLXfvQwUOL4gkokR4oRmA_fKXLAehhpY/edit?usp=sharing


Współpraca i
zróżnicowanie
działań
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CO BY TU JESZCZE....
napisać w Wikipedii?
wymyślić w ramach grupy zainteresowań?
załadować do Wikimedia Commons?
wykorzystać ze źródeł w Wikipedii?
wykorzystać z zasobów Wikimedia
Commons?
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ZABAWA, NAUKA I SATYSFAKCJA

wolność wyboru tematu
miejsce na kreaytwność

nowe kompetencje cyfrowe i nie tylko
inny (?) rodzaj pracy w grupie

cegiełka do świata wolnej wiedzy

a możliwe też.... nagrody w
konkursach i gadżety od Wikimedia
Polska oraz partnerów wydarzeń!
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Wspólnie obalajmy stereotypy!

"Nikt tego nie
sprawdza"

NIEPRAWDA. 
Każdy może
edytować, ale zmiany
w hasłach nowicjuszy
zatwierdzają osoby 
z uprawnieniami
redaktorów/-ek.

"Piszą tam z
głowy, nie ma
zasad"

NIEPRAWDA. 
Pięć filarów zabrania
tego+ są zalecenia 
i zasady edycyjne.
Redaktorzy, admini 
i inne 'ciała' 
 rozstrzygają problemy.
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"Ktoś za to płaci
=nie można ufać i
używać"

NIEPRAWDA. 
To projekt społeczny.
Wolontariusze dbają 
o jakość - wśród nich
prawdziwi eksperci! 
Z Wikipedii korzysta się 
w pracy naukowej,
dziennikarskiej,
przygotowaniu do zajęć itd.



Czy tylko przed
komputerem?

Wikiekspedycje, Wikispacery, Wikiprojekty fotograficzne,
debaty, wystawy, nagrania wywiadów i in.
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Program Wikiszkoła

Materiały, kursy dla nauczycieli,
lekcje o Wikipedii dla klas,

sieciowanie się wokół największej
encyklopedii świata!
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https://wikiszkola.pl/materialy-wideo/


Wszyscy korzystamy z Wikipedii
Czas ją zrozumieć, pokazać sobie nawzajem, świadomie korzystać

i tworzyć treści.



Napiszcie, jeśli macie
pomysł na wikiprojekt

edukacja@wikimedia.pl

Tel.  790 290 924

strona www WMPL www.wikimedia.pl

Porozmawiajcie ze sobą
Uczniowie/uczennice - nauczyciele/nauczycielki
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strona Wikiszkoła www.wikiszkola.pl

http://wikimedia.pl/
http://www.wikimedia.pl/
http://www.wikiszkola.pl/


Otwarte
zasoby 
Wikipedia i nie tylko

Wikimedia Commons  - zdjęcia (zabytki, przyroda, nauka i in.),

wykresy, grafiki, archiwalia, reprodukcje, nagrania wideo i audio

Wyróżnione i medalowe artykuły w Wikipedii

Scenariusze lekcji z elementami Wikipedii i jej projektów siostrzanych:

noblowskie i inne na stronie wikiszkoła.pl

Wikizeszyty - wsparcie do lekcji z użyciem różnych wiki projektów

ułożone wg podstawy programowej: są w Wikibooks i do

pobrania/czytania na www.wikiszkoła.pl

Korzystaj, oznaczając autorstwo i
licencję!

https://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_Loves_Monuments
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wiki_Loves_Earth
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Science_Competition_2019_by_country
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:GLAM_in_Poland
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Carpathian_Ethnography_Project_%E2%80%93_video_files
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Audiobooks_in_Polish
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Dobre_Artyku%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Artyku%C5%82y_na_Medal
https://wikiszkola.pl/scenariusze-lekcji/
http://www.wikiszkola.pl/
https://wikiszkola.pl/wikizeszyty/
http://www.wikiszkola.pl/

