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Inicjatywy edukacji medialnej i informacyjnej podejmowane są w Polsce przez or-
ganizacje i instytucje wszystkich typów. W ogromnej większości są to organizacje 
pozarządowe, ale daje się zauważyć rosnąca rola zarówno instytucji sektora publicz-
nego, jak i podmiotów komercyjnych. W poniższym zestawieniu uwzględnione zo-
stały najbardziej znane projekty i instytucje o największym zasięgu działań. Dla uła-
twienia odczytu i uszczegółowienia tego raportu nazwy projektów zawierają linki 
do odpowiednich stron. W tekście wykorzystane zostały fragmenty opisów projektów 
i celów statutowych publikowanych na stronach internetowych organizacji. Kata-
log opracowano na podstawie informacji dostępnych publicznie i ankiet wysłanych 
do organizacji. 

1. Instytucje publiczne 

1.1 Ministerstwo Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl/)

Jednym z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez MEN jest zainaugurowana 
w lipcu 2008 r. działalność Rady do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej, będą-
ca kontynuacją Rady do spraw Edukacji Informatycznej która działała przy MENiS.

Ministerstwo Edukacji Narodowej obecnie pracuje nad założeniami programu 
„Cyfrowa Szkoła”, którego jednym z priorytetów jest podniesienie kompetencji cy-
frowych uczniów. 

Więcej informacji na temat obecności edukacji medialnej w podstawie programo-
wej dla szkół znajduje się w dalszych częściach tego raportu. 

Warto przypomnieć, że przyjęta w 2002 r. przez Radę Europejską Strategia 
Lisbońska (punkt A.1) wyznacza kierunki i kształt polityki Unii oraz wpływa na roz-
wój państw członkowskich: „Jednocześnie uznano, że edukacja i szkolenia są siłą 
napędową Strategii i ponadto mogą mieć znaczący udział w stawianiu czoła ta-
kim wyzwaniom, jak: rosnąca globalizacja, postęp technologiczny i zrównoważony 
rozwój.” 1 W związku z tym, głównym celem przedstawionej strategii i kierunków 
działań dotyczących systemu kształcenia w Polsce na lata 2010-2013 (z perspektywą 
do 2020 r.), jest przede wszystkim przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowa-
nia w społeczeństwie informacyjnym.

1.2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/)

MKiDN w ramach realizowanych programów wspiera projekty z zakresu eduka-
cji medialnej i informacyjnej, które są na wielu płaszczyznach bezpośrednio powiąza-
ne z edukacją kulturalną. W roku 2011 ogłoszono program Ministra Kultury Edukacja 
Kulturalna, w którym edukacja medialna jest wymieniona jako jeden z priorytetów.

1 http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-2942-2-kierunki__dodatki.pdf str. 3/54 (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=135
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strategia_lizbo%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strategia_lizbo%C5%84ska
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2012/edukacja-kulturalna-i-diagnoza-kultury/edukacja-kulturalna.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2012/edukacja-kulturalna-i-diagnoza-kultury/edukacja-kulturalna.php


Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – katalog inicjatyw [ 177 ]

Pakt dla Kultury to z kolei przedsięwzięcie, w którym rząd polski zobowiązał się 
m.in. „do stałej współpracy ze stroną społeczną i środowiskiem naukowym w za-
kresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych służących kształceniu 
kompetencji językowych, komunikacyjnych, medialnych i artystycznych dzieci i mło-
dzieży.” 2 Pakt zawarty został pomiędzy rządem (Radą Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów), a stroną społeczną (repre-
zentowaną przez Obywateli Kultury). 

Podobnie, jak działania na rzecz edukacji medialnej i informacyjnej mają na celu 
kształtowanie krytycznych, świadomych postaw, tak działania MKiDN skupiają się 
głównie na aktywnym i świadomym uczestnictwie w wydarzeniach artystycznych, 
stymulujących rozwój twórczy i inspirujących kreatywność.

Już w tym roku planowane jest stworzenie nowego programu badawczego, który 
ma być w pełni poświęcony edukacji medialnej.

1.3 Narodowy Instytut Audiowizualny (http://www.nina.gov.pl/)

NInA został powołany w kwietniu 2009 r. w wyniku przemianowania, działają-
cego od roku 2005, Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. Instytut ten podlega 
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

NInA realizuje projekty mające na celu tworzenie kultury audiowizualnej oraz 
proces digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce. Działania te obejmują m.in.: 
wydawnictwa płytowe i książkowe, rejestracje audiowizualne najważniejszych wy-
darzeń kulturalnych w kraju i zagranicą, a także organizację imprez (festiwale, 
dyskusje) i konferencji. Materiały dydaktyczne z zakresu edukacji medialnej NinA 
publikuje na specjalnie stworzonej stronie http://www.nina.gov.pl/edukacja/edukacja-
medialna.

Poza tym, NInA prowadzi również różnorodne programy oraz konkursy na rzecz 
kultury audiowizualnej i dziedzictwa kulturowego. Swoje miejsce znajdują tu rów-
nież projekty poświęcone edukacji medialnej i informacyjnej, z których część była 
finansowana ze środków NinA. 

1.4 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (http://www.krrit.gov.pl/)

Nadrzędnym celem KRRiT jest stanie na straży wolności słowa, prawa do infor-
macji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji (Art. 213.1 Konstytucji RP). 

Na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 
oraz niektórych innych ustaw organ ten otrzymał kompetencję „upowszechniania 

2 http://obywatelekultury.pl/2011/05/podpisalismy-pakt-dla-kultury-podpisz-sie-i-ty/ pkt. VII, §6, pkt.1 (dostęp 7.01.2012 r.).

http://obywatelekultury.pl/
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umiejętności świadomego korzystania z mediów (edukacji medialnej) oraz współpra-
cy z innymi organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
w zakresie edukacji medialnej” (Art. 6 ust. 2 pkt 13 ustawy o radiofonii i telewizji).3

W Strategii Regulacyjnej na lata 2011-2013 KRRiT uznaje, że „podstawowe za-
dania z dziedziny edukacji medialnej spadają na system oświaty. Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji postrzega swą rolę jako uczestnika tego procesu, działającego 
zarówno we własnym zakresie (w tym w pozyskiwaniu współpracy mediów w upo-
wszechnianiu kompetencji medialnej), jak i we współpracy z innymi instytucja-
mi. Będzie też gromadziła wiedzę i występowała jako centrum kompetencji w tej 
dziedzinie”.4

W związku z powyższym, w I połowie 2012 r. KRRiT przedstawi koncepcję i plan 
pracy w zakresie edukacji medialnej. 

W poprzednich latach (od 2000 r.) KRRiT z własnej inicjatywy prowadziła pew-
ne działania na rzecz edukacji medialnej. Były to między innymi: zlecenie rapor-
tu o stanie edukacji medialnej Polsce, organizacja lub współorganizacja konferencji 
i warsztatów, powołanie Forum Edukacji Medialnej oraz opracowanie analizy na te-
mat edukacji medialnej w innych krajach i w polityce organizacji międzynarodo-
wych. W 2011 r. KRRIT została partnerem i współorganizatorem pierwszej edycji 
Olimpiady Medialnej (realizacja przewidziana na 2012 r.).

1.5 Polski Instytut Sztuki Filmowej (http://www.pisf.pl/pl)

PISF powstał w 2005 r. i od tamtej pory zrealizował wiele projektów dotyczących 
filmu, animacji i cyfryzacji, w tym związanych z edukacją medialną. Poza tym, dzię-
ki licznym dotacjom PISF co roku wspiera rozmaite inicjatywy, funduje stypendia 
i umożliwia podejmowanie działań filmowych młodym twórcom.

Filmoteka Szkolna jest jednym z przedsięwzięć edukacyjnych PISF, realizowa-
nym we współpracy z MKiDN i Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym. „Do pra-
wie 14 000 szkół w całej Polsce zostały wysłane pakiety płyt DVD zawierające ponad 
50 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Filmy dobrane zostały do 
26 zaproponowanych przez specjalistów od danego przedmiotu, tematów lekcji i za-
jęć pozalekcyjnych (język polski, historia o sztuce, wiedza o społeczeństwie). Filmy 
te nie są ekranizacjami lektur ani zestawem najważniejszych osiągnięć polskiej ki-
nematografii. To dzieła, które zdaniem filmoznawców, dobrze ilustrują poszczególne 
tematy, z punktu widzenia wiedzy o filmie.” 5

3 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/strategia_110420.pdf str. 75/94 (dostęp 7.01.2012 r.).
4 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/strategia_110420.pdf str. 76/94 (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.pisf.pl/pl/edukacja/filmoteka-szkolna
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W ramach Filmoteki Szkolnej realizowane są również szkolenia (Filmoteka Szkol-
na: Akcja, Filmoteka Szkolna: Akademia) i lekcje.

1.6 MEDIA Desk Polska (http://www.mediadeskpoland.eu/)

MEDIA Desk Polska jest inicjatywą Biura Programu Unii Europejskiej. Umoż-
liwia ono profesjonalistom branży audiowizualnej pełniejsze wykorzystanie dotacji 
z UE oraz zwiększenie aktywności branży audiowizualnej na arenie międzynarodo-
wej. MEDIA Desk Polska w 2009 r. zorganizował konferencje pt. „MEDIA Literacy”, 
a następnie „MEDIA Literacy – Follow Up”. Działania biura MEDIA Desk Polska fi-
nansowane są przez UE i PISF.

1.7 NASK– Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (http://www.nask.pl/)

Spośród wielu różnorodnych inicjatyw, jakie podejmuje ten instytut badawczy 
w kontekście edukacji medialnej i informacyjnej w naszym kraju, jedną z najistot-
niejszych jest program Komisji Europejskiej Safer Internet.

W ramach projektu Saferinternet.pl, działa również w NASK zespół Dyżurnet.pl, 
będący polskim punktem ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie. Zespół 
ten analizuje m.in. zgłaszane przez użytkowników podejrzane strony, wykonuje do-
kumentacje techniczne, informuje organy ścigania, a także kontaktuje się z admi-
nistratorami serwisów internetowych oraz zagranicznych punktów kontaktowych 
zrzeszonych w INHOPE.

2. Organizacje pozarządowe

2.1 Fundacja Nowoczesna Polska (http://nowoczesnapolska.org.pl/)

FNP od 10 lat podejmuje działania na rzecz nowoczesnej edukacji i rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego w Polsce. Największym projektem fundacji jest obecnie 
szkolna biblioteka internetowa Wolne Lektury realizowana od 2007 r. we współpracy 
z Biblioteką Narodową, pod patronatem MEN i MKiDN oraz przy wsparciu NInA, 
Senatu RP, a w przeszłości także Fundacji Orange, Fundacji Kronenberga i innych 
instytucji. 

Rocznie bibliotekę odwiedza ponad milion nauczycieli i uczniów, którzy korzysta-
ją z tekstów oraz narzędzi do twórczej pracy z tekstem.

Od stycznia 2010 FNP prowadzi także projekt Historiaimedia.org. Jest to „pierwszy 
polski projekt poświęcony zagadnieniom relacji między historią a mediami. Rola me-
diów w kulturze historycznej, ich wpływ na kształtowanie świadomości przeszłości,  

5 http://www.nina.gov.pl/edukacja/artykul/2011/06/24/lekcje---filmoteka-szkolna (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna
http://www.ceo.org.pl/filmotekaszkolna
http://www.filmotekaszkolna.pl/akademia/
http://www.saferinternet.pl/wiadomosci/strona1.html
http://www.dyzurnet.pl/
http://www.inhope.org/gns/home.aspx
http://www.wolnelektury.pl/katalog/
http://historiaimedia.org/
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Internet i nowe technologie w badaniach i edukacji historycznej, historia w sztuce 
współczesnej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na tej stronie. Celem projek-
tu jest promocja koncepcji digital history – zainteresowanie historyków Internetem 
jako narzędziem wspomagającym badania i edukację historyczną.” 6

Fundacja jest stale zaangażowana w rozwijanie w Polsce świadomości nowoczesnej 
edukacji medialnej na wszystkich etapach nauczania dzieci i dorosłych. Od samego 
początku ma na celu kształtowanie polityki edukacyjnej w Polsce wierząc, że jest 
to droga do innowacyjności i rozwoju całego społeczeństwa. Fundacja jest też człon-
kiem założycielem Koalicji Otwartej Edukacji.

W poprzednich latach Fundacja organizowała pilotażowe projekty z zakresu edu-
kacji medialnej, m.in. Remiksujemy Bibliotekę, Czytamy Słuchając, Rymy Pętle 
Rytmy czy Wolne Okładki. Obecnie FNP pracuje nad projektem pt. „Cyfrowa Przy-
szłość”, którego partnerami są NInA i PISF.

2.2 Fundacja Nowe Media (http://fundacjanowemedia.org/)

FNM „powstała w kwietniu 2008 r. z inicjatywy kilku osób od lat obserwujących 
i niekiedy aktywnie uczestniczących w rozwoju mediów w Polsce. Istotą Fundacji 
jest teoria i praktyka uczestniczenia w mediach tak po stronie twórców, jak po stro-
nie odbiorców. Choć jej siedziba znajduje się w Warszawie, to swoim zasięgiem obej-
muje Polskę, Ukrainę i Białoruś.” 7

Najbardziej popularnym projektem Fundacji jest Szkoła MAM – szkoła z pasją, 
realizowany przy wsparciu finansowym MEN i obejmujący m.in. warsztaty tworze-
nia multimedialnych publikacji oraz podejmujący tematykę dziennikarstwa oby-
watelskiego, wzbogacony zajęciami z komunikacji i innych elementów warsztatu 
dziennikarza.

Głównym celem konkursu Qmam Media jest inspirowanie i motywowanie zespo-
łów redakcyjnych oraz autorów tzw. „qmamów” do zwiększania walorów jakościo-
wych publikacji w serwisie Młodzieżowej Akcji Multimedialnej.

Olimpiada Medialna to przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji oraz KRRiT. „Projekt 
jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia świadomych obywateli społeczeństwa infor-
macyjnego i jest nakierowany na polepszenie jakości komunikacji społecznej w Pol-
sce. Najlepsi spośród uczestników mogą liczyć na indeksy Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej, staże w czołowych mediach, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie.” 8

6 http://historiaimedia.org/informacje/ (dostęp 7.01.2012 r.).
7 http://fundacjanowemedia.org/pl/o-fundacji (dostęp 7.01.2012 r.).

http://koed.org.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl/2010/09/08/remiksujemy-biblioteke-konkurs/
http://nowoczesnapolska.org.pl/2008/08/19/czytamy-sluchajac-nowy-projekt-fundacji-nowoczesna-polska/
http://rymypetlerytmy.pl/
http://rymypetlerytmy.pl/
http://wolneokladki.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl/2011/10/05/ruszamy-z-nowym-projektem/#more-3647
http://nowoczesnapolska.org.pl/2011/10/05/ruszamy-z-nowym-projektem/#more-3647
http://fundacjanowemedia.org/pl/projekty/szmam
http://fundacjanowemedia.org/pl/projekty/qmammedia
http://mam.media.pl/
http://olimpiada-medialna.edu.pl/
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Pozostałe projekty powstałe w ramach FNM to m.in.: E-lekcje.org, MAM Forum 
Pismaków, MAMTV.

2.3 Fundacja Dzieci Niczyje (http://fdn.pl/)

FDN została założona w 1991 r. i jest obecnie największą w Polsce, tego typu or-
ganizacją zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem i pomocą dzieciom bę-
dącym ofiarami przemocy, a także ich rodzinom oraz opiekunom. Do najważniej-
szych ze względu na edukację medialną programów zainicjowanych przez Fundację, 
należy „Dziecko w Sieci”. Projekt ten został zainicjowany w lutym 2004 r., a jego 
podstawowym celem jest uświadomienie zarówno dorosłym, jak i dzieciom zagrożeń 
związanych ze zjawiskiem pedofilii w Sieci, a także edukacja do bezpiecznego korzy-
stania z Internetu.

„Od stycznia 2005 r. program realizowany jest w ramach Safer Internet, jako kom-
pleksowy projekt na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Sieci. Od stycznia 
2005 r. głównym partnerem programu jest Fundacja Orange. W latach 2005-2006 jego 
współorganizatorem była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).” 9

Od lutego 2005 r. w ramach programu „Dziecko w Sieci” realizowany jest również 
projekt edukacyjny dla dzieci – Sieciaki.pl, a od 2007 r. we współpracy z Fundacją 
Orange prowadzony jest Helpline.org.pl, poprzez który udzielana jest pomoc dzie-
ciom i młodzieży w związku z różnego rodzaju zagrożeniami w Sieci.

Poza tym, w ramach programu organizowane są cyklicznie konferencje „Bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, a także „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

2.4 Fundacja Orange (http://www.fundacja.orange.pl/)

FO została założona w 2005 r. przez Telekomunikację Polską i Orange. Ma ona 
realizować działania o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. 

Od początku istnienia Fundacja „włącza się w ważne społecznie inicjatywy, fi-
nansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki 
zdrowotnej i wolontariatu, a także działalności charytatywnej na rzecz dzieci i mło-
dzieży. Realizuje zarówno projekty autorskie, jak i współpracuje w tym zakresie 
z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi.” 10

Do najważniejszych realizowanych przez nią programów należą: Telefon do Mamy, 
Szkoła bez Przemocy, Dźwięki Marzeń, Edukacja z Internetem TP i Akademia 
Orange.

8 http://w. olimpiada-medialna.org/sub2.html (dostęp 7.01.2012 r.).
9 http://dzieckowsieci.fdn.pl/o-programie-dziecko-w-sieci (dostęp 7.01.2012 r.).
10 http://www.fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=3&art_ID=81 (dostęp 7.01.2012 r.).

http://e-lekcje.org/
http://forumpismakow.pl/
http://forumpismakow.pl/
http://fundacjanowemedia.org/pl/projekty/mamtv
http://dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.saferinternet.pl/wiadomosci/strona1.html
http://www.fundacja.orange.pl/
http://www.nask.pl/
http://www.sieciaki.pl
http://helpline.org.pl/
http://www.saferinternet.pl/artykuly-2011/v_miedzynarodowa_konferencja_bezpieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy_w_internecie.html
http://www.saferinternet.pl/artykuly-2011/v_miedzynarodowa_konferencja_bezpieczenstwo_dzieci_i_mlodziezy_w_internecie.html
http://dbi.saferinternet.pl/dbi_wiadomosci
http://www.fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=12
http://www.szkolabezprzemocy.pl/
http://www.fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=9
http://www.fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=10
http://www.akademiaorange.pl/
http://www.akademiaorange.pl/
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Promowanie nowych technologii w edukacji poprzez przygotowywanie nauczycie-
li do umiejętnego i świadomego ich wykorzystywania oraz wspólnie z Fundacją Dzie-
ci Niczyje, rozpowszechnianie zasad bezpiecznego poruszania się w Sieci, to główne 
założenia projektu Edukacja z Internetem TP.

Akademia Orange wspiera nowatorskie projekty edukacyjne, które propagują no-
woczesne metody i narzędzia kształcenia. Działania Akademii dotyczą głównie edu-
kacji kulturalnej, aczkolwiek wspierają one również edukację medialną i edukację 
informacyjną. W ramach Akademii Orange powstały m.in.: program Biblioteki z In-
ternetem TP, program grantowy edukacji kulturalnej, platforma Akademii Orange.

2.5 Stowarzyszenie Miasta w Internecie (http://mwi.pl/)

SMWI to organizacja ekspercka działającą od 1998 r. w celu propagowania i wspie-
rania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. „Wspiera działania samorządów re-
gionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transfor-
macji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania rozwoju gospodarczego. Zajmuje się 
transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie e-rozwoju, wypracowa-
nych w wiodących regionach Unii Europejskiej.” 11

SMWI podejmuje m.in. kwestie alfabetyzacji cyfrowej. W tym celu powstał pro-
gram Polska Cyfrowa Równych Szans mający za zadanie powszechne edukowanie 
w tym zakresie, dorosłych Polaków. Projekt ten przewiduje powstanie rozbudowanej 
sieci animatorów inicjatyw lokalnych (w wieku 50+). Program ten uzyskał wspar-
cie finansowe Ministerstwa Infrastruktury (w ramach tzw. projektu systemowego 
na okres od końca 2011 do połowy 2014 roku).

2.6 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (http://www.frsi.org.pl/)

FRSI powstała w marcu 2008 r. z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Naczelnym jej celem jest wspieranie i rozpowszechnianie działań na rzecz 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego m.in. poprzez zwiększanie powszechnego 
dostępu do Internetu, promowanie wiedzy na temat technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych, a także czynne uczestnictwo i inicjowanie projektów sprzyjających 
rozwojowi tegoż społeczeństwa.

Aktualnie działalność FRSI koncentruje się na realizacji Programu Rozwoju 
Bibliotek. Program ten swym zasięgiem obejmuje ponad 3300 bibliotek na wsiach 
i w małych miastach, a jego budżet wynosi na okres 5 lat (lata 2009-2013) aż 28 mln do-
larów. „Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

11 http://mwi.pl/o-nas.html (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=129&spage_ID=154&art_ID=228
http://www.fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=129&spage_ID=154&art_ID=228
http://fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=129&spage_ID=133&art_ID=195
http://www.akademiaorange.pl/
http://mwi.pl/aktualnosci/206-memorial-polski-internet-rownych-szans.html
http://www.biblioteki.org/
http://www.biblioteki.org/
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Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bi-
bliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska 
bibliotecznego, promocję bibliotek.” 12

2.7.  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Teraz Edukacja  
(http://www.terazedukacja.pl/)

FRSI Teraz edukacja powstała w 2008 r. w Warszawie. W obszarze jej zaintereso-
wań znajduje się przede wszystkim edukacja społeczna, a w tym edukacja ekono-
miczna i finansowa, ekologiczna, prozdrowotna oraz promocja nowoczesnych tech-
nologii w edukacji przez całe życie (lifelong learning).

Moj@ edukacja to projekt, którego głównym celem jest promocja technologii infor-
macyjno–komunikacyjnych w procesie nauczania–uczenia się. Składa się on z dwóch 
części. Jedną z nich jest nowy portal edukacyjny – Edustyle.pl, a drugim konkurs, 
który zakłada przede wszystkim rozbudzanie kreatywności wśród uczniów i nauczy-
cieli. Moj@ edukacja powstała we współpracy z firmami iSource i Think Global, 
a także portalem Edunews.pl. Wspierają go również partnerzy handlowi Apple.

FRSI Teraz Edukacja przeprowadziła również kilka innych projektów z zakresu 
edukacji medialnej i informacyjnej. Były wśród nich m.in.: „Edukacja ekonomiczna 
dla dziennikarzy” (w szkoleniu tym wzięła udział grupa 14 dziennikarzy ekonomicz-
nych z Kazachstanu), „Finanse.MP3 – edukacja młodych konsumentów finanso-
wych” (jego głównym celem było zwiększenie świadomości finansowej wśród mło-
dzieży gimnazjalnej) oraz seminarium pt. „Własność prywatna w epoce Internetu 
i globalizacji”.

2.8 Fundacja Media Evolution (http://www.mediaevo.pl/)

FME jest stosunkowo młodą organizacją, gdyż powstała w 2011 r. na bazie pod-
jętej jednak wcześniej, autorskiej inicjatywy Forum dziennikarzy na rzecz edukacji 
medialnej.

„Celem jej jest budowanie idei społeczeństwa informacyjnego i tworzenie medial-
nych projektów społecznych w różnych przestrzeniach życia: w rodzinie, w systemie 
edukacji, w biznesie czy w życiu publicznym.” 13

Fundacja nie tylko tworzy własne projekty, ale również realizuje je poprzez na-
wiązywanie współpracy w tzw. konsorcjach projektowych.

12 http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/o_programie (dostęp 7.01.2012 r.).
13 http://www.mediaevo.pl/o-nas.html (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.terazedukacja.pl/projekty/projekty-edukacyjne/42-projekty-fundacji/119-moj-edukacja-innowacyjny-projekt-wspierany-przez-polskich-partnerow-apple
http://edustyle.pl/
http://www.terazedukacja.pl/projekty/projekty-edukacyjne/42-projekty-fundacji/103-edukacja-ekonomiczna-dziennikarzy
http://www.terazedukacja.pl/projekty/projekty-edukacyjne/42-projekty-fundacji/103-edukacja-ekonomiczna-dziennikarzy
http://www.terazedukacja.pl/projekty/projekty-edukacyjne/42-projekty-fundacji/88-projekt-finanse-mp3
http://www.terazedukacja.pl/projekty/projekty-edukacyjne/42-projekty-fundacji/88-projekt-finanse-mp3
http://www.terazedukacja.pl/projekty/projekty-edukacyjne/42-projekty-fundacji/92-wlasnosc-prywatna-w-epoce-internetu-i-globalizacji
http://www.terazedukacja.pl/projekty/projekty-edukacyjne/42-projekty-fundacji/92-wlasnosc-prywatna-w-epoce-internetu-i-globalizacji
http://www.facebook.com/pages/Forum-dziennikarzy-na-rzecz-edukacji-medialnej/150190628352306
http://www.facebook.com/pages/Forum-dziennikarzy-na-rzecz-edukacji-medialnej/150190628352306
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Jednym z ostatnio podejmowanych przez Fundację działań jest II edycja projek-
tu edukacji medialnej Moja Szkoła jest Medialna – Młodzi Liderzy. W ramach tego 
warsztatu młodzież tworzy własne produkty medialne, będące głównie reportażami 
promocyjnymi.

Inne przedsięwzięcia prowadzone w kontekście edukacji medialnej to m.in.: Busi-
ness English Interactive, Klinika Sukcesu dla uczniów i Perfecta Ratio.

W trakcie tworzenia są jeszcze projekty: Jesteśmy przedsiębiorczy, Kurs operatora 
kamery telewizyjnej oraz Szkoła montażu telewizyjnego. 

Najnowszy z nich natomiast, będący obecnie w fazie konsultacji i przygotowań, 
to międzynarodowe działanie Young media. We are, które ma na celu przełamywa-
nie barier kulturowych m.in. za pomocą różnorodnych narzędzi medialnych.

2.9  Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa (http://www.interklasa.pl/)

Interkl@sa to kolejny ogólnopolski program powstały na rzecz społeczeństwa in-
formacyjnego, który od 1998 r. wspiera wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy, 
rozpowszechnia dostęp do Internetu, organizuje szkolenia i warsztaty dla nauczycie-
li oraz promuje zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji.

Od 2001 r. w ramach tego programu prowadzony jest portal edukacyjny www.in-
terklasa.pl, który powstał we współpracy z Polsko–Amerykańską Fundacją Wolności 
i Poznańskim Centrum Superkomputerowo–Sieciowym.

W roku 2002 r. doszło do połączenia portalu Interklasa.pl z portalem Eduseek, dzię-
ki czemu, wraz z zasobami Eduseek, Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa stał się 
największą wówczas internetową platformą edukacyjną w Polsce.

Na www.interklasa.pl znajdują się liczne pomoce multimedialne, scenariusze 
zajęć, porady, testy egzaminacyjne, animacje edukacyjne, materiały filmowe i pre-
zentacje. Do dyspozycji użytkowników oddano również: wirtualną klasę (narzędzie 
wspomagające zdalne nauczanie), forum, blogi, czat, elektroniczny biuletyn informa-
cyjny, a także umożliwiono publikację szkolnych stron internetowych na serwerze 
Interkl@sa.pl.

W styczniu 2010 r. powstała Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa, któ-
rej główne cele dotyczą cyfryzacji oświaty, walki z wykluczeniem społecznym, w tym 
również cyfrowym oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z ob-
szarów wiejsko–miejskich.

Jednym z organizowanych przez fundację przedsięwzięć był zlecony w 2011 r., 
przez MEN projekt Kompetencja medialna kluczem do sukcesu młodego pokolenia 
w społeczeństwie wiedzy. Miał on na celu promocję e-learningu jako oryginalnej 

http://www.mediaevo.pl/moja-szkola-jest-medialna/projekty-edukacja-medialna.html
http://www.mediaevo.pl/business-english-interactive/projekty-dla-biznesu.html
http://www.mediaevo.pl/business-english-interactive/projekty-dla-biznesu.html
http://www.mediaevo.pl/klinika-sukcesu-dla-uczniow/projekty-edukacja-medialna.html
http://www.mediaevo.pl/perfecta-ratio/projekty-edukacja-medialna.html
http://www.mediaevo.pl/jestesmy-przedsiebiorczy/projekty-edukacja-medialna.html
http://www.mediaevo.pl/projekty-edukacja-medialna.html
http://www.mediaevo.pl/projekty-edukacja-medialna.html
http://www.mediaevo.pl/projekty-edukacja-medialna.html
http://www.mediaevo.pl/1-young-media-we-are/projekty-edukacja-medialna.html
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=nowosci&mainSRV=ciekawe&page=main&action=news&pn_oid=344340
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=nowosci&mainSRV=ciekawe&page=main&action=news&pn_oid=344340
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i ciekawej formy nauczania oraz rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, 
a w szczególności kompetencji komunikacyjnych. Uwzględniał również usprawnie-
nie umiejętności krytycznego korzystania z mediów, obiektywnego wartościowania 
ich zasobów (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu), a co za tym idzie, podnie-
sienie poziomu świadomości na temat możliwości wykorzystania nowych mediów 
w pracy szkolnej oraz pozaszkolnej (zdobywanie wiedzy, rozwój zainteresowań, ta-
lentów). W szkoleniach wzięło udział ok. 100 nauczycieli-liderów, których zadaniem 
jest transfer wiedzy do uczniów. 

2.10 Fundacja Dobrego Odbioru (http://fundacjado.pl/)

FDO zajmuje się przede wszystkim praktycznym kształceniem kompetencji me-
dialnych. Ma ona na celu „uświadamiać, że media mają realny wpływ na podejmo-
wane przez ludzi decyzje. I nie chodzi tylko o reklamy produktów, ale każdy przekaz 
medialny. Bo każdy dotyka naszych przekonań i wartości.” 14

Głównym obszarem działania fundacji są warsztaty, dające praktyczną wiedzę 
i umiejętności z zakresu edukacji medialnej. Do tej pory przeprowadzone zostały 
dwie edycje letnich warsztatów zatytułowanych Media w wielkim mieście, które do-
finansował UMSt. Warszawy. Ogółem udział w nich wzięło 80 dzieci.

Obecnie FDO czynnie włączyła się w organizację wspominanej już Olimpiady 
Medialnej.

2.11 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (http://www.sbp.pl/)

SBP „jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszającą 
ponad 8,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszyst-
kich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych 
i pedagogicznych. […] Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni 
partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.” 15

Pośród wielu różnych zespołów działających w obrębie SBP na szczególną uwagę 
zasługuje Komisja ds. Edukacji Informacyjnej. Celem tej nowo powstałej komórki 
organizacyjnej jest m.in. alfabetyzacja informacyjna polskiego środowiska biblio-
tecznego oraz podejmowanie działań promocyjnych w tym zakresie, a także rozpo-
wszechnianie ich we wszystkich typach bibliotek. Od niedawna, Komisja ta współ-
pracuje także przy organizacji pierwszej edycji Olimpiady Medialnej.

14 http://fundacjado.pl/about/ (dostęp 7.01.2012 r.).
15 http://www.sbp.pl/sbp/dzialalnosc (dostęp 7.01.2012 r.).

http://fundacjado.pl/aktualnosci/
http://olimpiada-medialna.edu.pl/
http://olimpiada-medialna.edu.pl/
http://www.sbp.pl/sbp/komisje_sekcje_zespoly/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/aktualnosci
http://olimpiada-medialna.edu.pl/
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2.12  Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom  
(http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/)

Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom powstała w 1998 r. z inicjatywy 
Ireny Koźmińskiej w celu wspierania zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umy-
słowego i moralnego dzieci i młodzieży, poprzez rozmaite działania oświatowe, edu-
kacyjne i promocyjne.

Ze względu na edukację czytelniczą wspomnieć należy rozpoczętą w 2001 r. i trwa-
jąca już od 10 lat kampanię społeczną pt. „Cała Polska czyta dzieciom”.

W 2003 r. Fundacja rozpoczęła dwa programy edukacyjne: „Czytające szkoły” 
i „Czytające przedszkola”, mające na celu promowanie wprowadzania głośnego czy-
tania dzieciom w szkołach i przedszkolach.

Od 2011 r. zaś, Fundacja współpracuje z zakładami karnymi w całym kraju, two-
rząc kąciki czytelnicze w salach widzeń oraz przeprowadzając szkolenia dla więź-
niów i służby więziennej.

Kolejny projekt, który ruszyć ma już w 2012 r., to Pierwsza Książka Mojego Dziec-
ka, „która wraz z filmem edukacyjnym „Jak kochać dziecko?” oraz kołysankami 
dla dzieci będzie wręczana przez najbliższe 3 lata matkom noworodków w szpitalach 
położniczych w całej Polsce.” 16

W ramach działalności Fundacji powstaje także Internetowy Uniwersytet Mądrego 
Wychowania.

2.13 Fundacja Liternet (http://liternet.pl/)

Fundacja Liternet „zajmuje się promocją literatury w Internecie i udostępnia-
niem nowych przestrzeni technologicznych dla literatury i sztuki. Cele realizuje po-
przez prowadzenie pism internetowych, serwisów społecznościowych, prezentacje 
najnowszych zjawisk i sylwetek twórczych, dyskusje nad nowymi sposobami ekspre-
sji, warsztaty i konferencje. Prowokuje do refleksji nad kierunkiem, w którym może 
podążyć literatura.” 17

Wspieranie literatury oraz rozpowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego 
Fundacja realizuje głównie poprzez inicjowanie i współrealizowanie różnego rodzaju 
projektów, w tym również tych związanych z rozwojem nowoczesnych technologii 
oraz multimediów.

16 http://www.cpcd.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=298 (dostęp 7.01.2012 r.).
17 http://fundacjaliternet.pl/misja-fundacji/ (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/kampania-czytania-cpcd
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/czytajace-szkoly1
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/czytajace-przedszkola
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/listopad
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/listopad
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2.14 Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (http://www.nhef.pl/)

Stowarzyszenie NHEF prowadzi projekty z zakresu edukacji filmowej, w tym or-
ganizuje również dwa duże festiwale filmowe: Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
NOWE HORYZONTY, który przybliża twórczość artystów niszowych oraz American 
Film Festival, dający okazję do zapoznania się ze współczesną kinematografią 
amerykańską.

Inne projekty, które realizuje stowarzyszenie to m.in.: Film na Horyzoncie, 
Horyzonty Krytyki, Czy wierzysz w to, co widzisz, warsztaty dla nauczycieli podczas 
festiwali Era Nowe Horyzonty oraz cykl Psychologia w kinie organizowany wraz z pi-
smem „Charaktery” oraz wydawnictwem Nowa Era.

2.15 Centrum Cyfrowe Projekt: Polska (http://centrumcyfrowe.pl/)

CCP: Polska to think-and-do tank zrzeszający ekspertów zajmujących się spo-
łeczeństwem cyfrowym. Obszarem zainteresowań Centrum jest cyfrowy wymiar 
spraw publicznych w Polsce, a konkretniej analizy zmian społecznych, kulturowych 
i gospodarczych związanych z technologią cyfrową, a co za tym idzie wspieranie roz-
woju wiedzy w tym zakresie.

Centrum realizuje swoje działania w sferze: społeczeństwa, prawa, administra-
cji oraz kultury i edukacji. W tym ostatnim, chodzi przede wszystkim o budowanie 
kompetencji korzystania z technologii oraz rozwój edukacji medialnej, a także wy-
korzystywanie technologii przez instytucje kultury, rozwoju kultury cyfrowej i cy-
frowego dziedzictwa narodowego. Ważniejsze przedsięwzięcia Centrum Cyfrowego 
Projekt: Polska to m.in.: Open Data Day 2011, Trajektorie kultury w sieci, Creative 
Commons Polska.

Wspólnie z Fundacją, Ortus CCP: Polska stworzyło z kolei inicjatywę Mediala-
bów, promujących oddolne metody działania i wytwarzania dóbr kultury. W ramach  
tego powstały do tej pory m.in.: Obóz kultury 2.0, Medialab Lublin oraz Medialab 
Warszawa.

2.16 Centrum Edukacji Obywatelskiej (http://www.ceo.org.pl/)

Fundacja CEO „powstała w 1994 r. z myślą o poprawie jakości systemu oświa-
ty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności 
i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeń-
stwa obywatelskiego.” 18

18 http://www.nai.edu.pl/?id=866 (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.nowehoryzonty.pl/
http://www.nowehoryzonty.pl/
http://www.americanfilmfestival.pl/
http://www.americanfilmfestival.pl/
http://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=668
http://www.nhef.pl/edukacja/aktualnosci.do?id=508
http://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=662
http://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=667
http://pl.wikipedia.org/wiki/Think_tank
http://centrumcyfrowe.pl/projekty/open-data-day-2011/
http://centrumcyfrowe.pl/projekty/trajektorie-kultury-w-sieci/
http://creativecommons.pl/
http://creativecommons.pl/
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CEO zajmuje się przede wszystkim: organizowaniem szkoleń i kursów interne-
towych dla nauczycieli oraz dyrektorów, opracowywaniem szkolnych programów 
i podręczników z zakresu edukacji obywatelskiej, wspieraniem i prowadzeniem akcji 
promujących poprawę edukacji, w tym edukacji medialnej i informacyjnej oraz pro-
pagujących wartości demokratyczne. 

Najważniejsze projekty CEO to m.in. Szkoła 2.0 i Szkoła z klasą.

2.17  Stowarzyszenie Wikimedia Polska  
(http://pl.wikimedia.org/wiki/Stowarzyszenie _ Wikimedia _ Polska)

Stowarzyszenie Wikimedia Polska powstało, aby promować i wspierać działania 
Fundacji Wikimedia, a także inicjatywy skupionej wokół niej społeczności.

„Do celów Stowarzyszenia należy rozwój powszechnego dostępu do wiedzy, pro-
pagowanie wolnych licencji oraz wspieranie rozwoju Fundacji Wikimedia, zapew-
niającej dostęp do Wikipedii, wolnej encyklopedii, a także innych projektów.” 19

Stowarzyszenie organizuje wiele spotkań, konferencji i warsztatów oraz jest zaan-
gażowane w promocję wykorzystywania zasobów Internetu w edukacji.

2.18  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania  (http://www.fwioo.pl/)

Fundacja WiOO została zarejestrowana w lutym 2007 r. w Poznaniu, a jej celem 
jest popularyzacja idei wolnego i otwartego oprogramowania. „Działania Funda-
cji skierowane są nie tylko do urzędów administracji państwowej i samorządowej, 
ale również do organizacji pozarządowych, jednostek naukowo-rozwojowych, edu-
kacyjnych i dydaktycznych, sektora biznesu oraz obywateli.” 20

Jednym z ważniejszych działań podejmowanych przez tę Fundację są szkolenia 
z zakresu wykorzystywania wolnego oprogramowania WiOO w szkole, realizowane 
przez sieć wolontariuszy. Bardzo często są nimi uczniowie szkół biorących udział 
w tym projekcie, a w szkoleniach biorą udział ich nauczyciele.

3. Podmioty komercyjne 

3.1 MediaStarter telewizji CANAL + (http://www.canalpluscyfrowy.pl/pl/mediastarter)

MediaStarter to program edukacji medialnej przeznaczony dla gimnazjalistów 
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pogłębiający wiedzę o środkach masowego 
przekazu. 

19 http://pl.wikimedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Wikimedia_Polska (dostęp 7.01.2012 r.).
20 http://www.fwioo.pl/article/9/witamy/ (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero
http://lca.szkolazklasa.pl/
http://pl.wikimedia.org/wiki/Fundacja_Wikimedia
http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikipedia
http://www.wioowszkole.org/section/o-wioowszkole/
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„Celem projektu jest zmniejszanie różnic kompetencyjnych między nadawcą 
a młodym odbiorcą przekazu medialnego, przybliżenie młodzieży roli i zadań me-
diów, różnic między środkami masowego przekazu, technik pracy w mediach, kon-
cepcji „czwartej władzy”, wpływu mediów na społeczeństwo i jednostkę oraz roli 
odpowiedzialnej reklamy.” 21

Program ten przygotowany jest w formie cyklu zajęć prowadzonych przez nauczy-
cieli, które w pracy z uczniami mogą być realizowane w całości lub we fragmentach.

Canal+ Cyfrowy w ramach programu MediaStarter organizuje także ogólnopol-
ski konkurs dziennikarski dla gimnazjalistów pt. „Liczy się temat”, mający na celu 
uświadamianie nastolatkom roli i wpływu mediów na społeczeństwo. 

Innym projektem Canal+ była Inicjatywa – reklama dla dzieci, w efekcie którego, 
w czerwcu 2004 r., stworzono Kartę zasad przyjmowania do emisji reklam adreso-
wanych do dzieci definiującą wymogi, jakie powinien spełniać bezpieczny przekaz 
reklamowy kierowany do najmłodszych.

3.2  Telewizja i Internet poszerzają horyzonty – przewodnik UPC  
(http://www.upc.pl/rozrywka/przyjazne-media/)

Z inicjatywy UPC, we współpracy z ekspertami z amerykańskiej organizacji PBS 
(Public Broadcasting Service) powstał specjalnie przygotowany przewodnik dla ro-
dziców dzieci w wieku od 3 do 18 lat z poradami wskazującymi, jak wykorzystywać 
nowoczesne technologie w edukacji i jaki mają one wpływ na poszczególne etapy 
rozwoju dziecka.

Z myślą o dzieciach w wieku 3-10 lat na stronach UPC została również stworzona 
bezpłatna aplikacja Magic Desktop, dzięki której dziecko na pulpicie swojego kom-
putera może bezpiecznie uczyć się podstaw jego obsługi, bawić się Internetem oraz 
korzystać z wielu różnych gier edukacyjnych.

Witryna eSafety Kit udostępnia natomiast rozmaite porady i narzędzia, a mate-
riały zamieszczone na stronie koncentrują się na czterech kluczowych elementach 
dotyczących aktywności dzieci w Sieci: e-bezpieczeństwie, komunikacji, rozrywce, 
pobieraniu plików oraz zagrożeń, w tym cyberprzemocy.

4. Inicjatywy nieinstytucjonalne

4.1 Koalicja Otwartej Edukacji (http://koed.org.pl/)

KOED jest podpisanym w listopadzie 2008 r. w Warszawie porozumieniem orga-
nizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, naukowych i kulturalnych.  

21 http://www.canalpluscyfrowy.pl/pl/prasa?1174986284877 (dostęp 7.01.2012 r.).

http://www.canalpluscyfrowy.pl/main
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http://www.cyfraplus.pl/upload/karta-zasad-20040616.pdf
http://www.cyfraplus.pl/upload/karta-zasad-20040616.pdf
http://www.upc.pl/
http://www.pbs.org/
http://www.upc.pl/rozrywka/przyjazne-media/
http://www.upc.pl/internet/bezpieczenstwo-w-sieci/publikacje-edukacyjne/magic-desktop/
http://www.esafetykit.net/index2.html
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Jej założycielami są: Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz Interdyscyplinarne Centrum Mo-
delowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

KOED „organizuje konferencje, seminaria i warsztaty, które mają na celu wzmoc-
nienie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty 
i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych. Koalicja lobbuje również na szczeblu 
rządowym poprzez szereg działań w kierunku uświadomienia i przekonania władz, 
że otwarta edukacja i otwarte zasoby edukacyjne są wartą wsparcia wspólną korzyścią.” 22

4.2 PressCafe.eu (http://presscafe.eu/)

PressCafe.eu to autorska inicjatywa dr Piotra Drzewieckiego, pracownika nauko-
wego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pomysło-
dawca i twórca tej strony, od kilku lat prowadzi zajęcia akademickie z zakresu edu-
kacji medialnej, a także rozmaite warsztaty i szkolenia. 

PressCafe.eu to na bieżąco aktualizowany serwis internetowy, w którym znajdują 
się liczne artykuły, wystąpienia i publikacje z zakresu edukacji medialnej, w tym 
także rozbudowany podręcznik pt. „Media Aktywni”, który powstał w ramach pro-
jektu badawczego Metody aktywizujące w edukacji medialnej, realizowanego przez 
dr Piotra Drzewieckiego w latach 2008/2009.

4.3 Edukator Medialny (http://www.edukatormedialny.pl/)

Edukator Medialny to z kolei, blog Grzegorza D. Stunży, będącego pracownikiem 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Gdańskiego i mającego bogate doświadcze-
nie warsztatowe, redakcyjne i dziennikarskie.

Na blogu pojawiają się teksty na temat edukacyjnego zastosowania mediów, re-
fleksje nad przemianami szkoły oraz kultury, a także możliwościami wymiany wie-
dzy. Intencją autora jest „tworzenie przestrzeni teoretycznego eksperymentowania 
i opisywania podejmowanych działań praktycznych w celu wypracowania możli-
wych modeli prowadzenia edukacji medialnej w powiązaniu z działaniem w innych 
obszarach edukacji.” 23

4.4 Edunews.pl (http://www.edunews.pl/)

Edunews.pl powstał w 2008 r. w celu podjęcia debaty publicznej na temat sta-
nu polskiej edukacji. Redaktorem naczelnym tego portalu jest Marcin Polak, od lat 
działający w obszarze edukacji i komunikacji społecznej. 

22 http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2011/2/110204.htm (dostęp 7.01.2012 r.).
23 http://www.edukatormedialny.pl/p/redakcja-v-04.html (dostęp 7.01.2012 r.).
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Z zasobów Edunews.pl korzysta już ponad 250 tysięcy użytkowników. Głównym 
celem tej działalności jest publikowanie wiadomości inspirujących do działania 
i wprowadzania innowacji na różnych szczeblach procesu edukacji.

4.5 eNauczanie.com (http://www.enauczanie.com/)

eNauczanie.com natomiast, to niekomercyjny portal edukacyjny, który promuje 
nowe technologie i metody edukacyjne. Jego redaktorami są: Lechosław Hojnacki, 
Piotr Szlagor oraz Anna Jakubiec. Poza wieloma ciekawostkami, rozwiązaniami, me-
todami i odnośnikami do stron tematycznych, można tam również znaleźć cenne 
porady, opinie i sposoby na media w edukacji. Projekty, oprogramowanie i przykłady 
e-nauczania to tylko nieliczne z nich.

http://www.hojnacki.net/p/o-mnie.html
http://www.piotr.szlagor.net/p/o-mnie.html
http://www.jakubiec.enauczanie.com/

