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Με ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξωζεο 10 ρξόλωλ ιεηηνπξγίαο ηεο  

Wikipedia, ηεο δηαδηθηπαθήο εγθπθινπαίδεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζπληάζζεηαη από εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε, ν 

Σύιινγνο Γηδαζθόληωλ ηνπ 6νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

δηνξγαλώλεη ζην ρώξν ηνπ Σρνιείνπ κηα εθδήιωζε, κε επηκορθωηηθό 

ταραθηήρα, πνπ ζα δώζεη ηελ επθαηξία γηα κηα βηωκαηηθή εκπεηξία ζηελ 

ειιεληθή έθδνζε ηεο Wikipedia (Βηθηπαίδεηα), ηόζν ζε ρξήζηεο όζν θαη ζε ελ ελεξγεία, αιιά θαη 

ελ δπλάκεη, ζπγγξαθείο ηεο δηαδηθηπαθήο εγθπθινπαίδεηαο 

Η εθδήιωζε εληάζζεηαη ζε κηα ζεηξά δξάζεωλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί  ζε παλειιαδηθό 

επίπεδν γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ “Γεο ηελ Ψεθηαθά 2.0”, ζην νπνίν 

εκπεξηέρεηαη ε δξάζε γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ειιεληθής Wikipedia.  Σηόρνο ηωλ δξάζεωλ 

είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ε εμνηθείωζε κε ηελ Βηθηπαίδεηα, ώζηε λα 

απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαζεκεξηλή δωή ηεο ειιεληθήο 

θνηλωλίαο.  

Καηά ηελ εθδήιωζε, ε νπνία ζα έρεη εξγαζηεξηαθό ραξαθηήξα, ζα παξνπζηαζηνύλ νη  βαζηθέο 

αξρέο ηεο Βηθηπαίδεηαο, εκπεηξίεο από ηε ζπγγξαθή άξζξωλ/ ιεκκάηωλ θαη ζα δηεμαρζεί 

βηωκαηηθό ζεκηλάξην ζπγγξαθήο άξζξωλ. Οη παξνπζηάζεηο ζα γίλνπλ ζε ρώξν κε πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν (WiFi), κε αμηνπνίεζε ηωλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, 

έηζη ώζηε νη ζπκκεηέρνληεο, λα κπνξνύλ λα θάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε επηηόπνπ.  

Η θνηλόηεηα ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηεο Wikipedia επηδηώθεη ε Βηθηπαίδεηα λα γίλεη κηα από ηηο 

θαιύηεξεο δηεζλώο, απμάλνληαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ιήκκαηά ηεο, κε ηε ζπζηεκαηηθή 

πξνζζήθε λένπ πεξηερνκέλνπ Η πνξεία ηεο πξνο απηό ηνλ ζηόρν ζα εληζρπζεί κε επηπιένλ 

αλάπηπμε θαη  αμηνιόγεζε πεξηερόκελνπ κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ όινη, κέζα από ηελ δξάζε http://mywikipedia.gr/ . 

Η επηκορθωηηθή εθδήιωζε δηοργαλώλεηαη από ηολ Σύιιογο Γηδαζθόληωλ ηοσ 

6οσ Γεκοηηθού Στοιείοσ Αγίας Παραζθεσής θαη ηοσς ζσληάθηες ηες Βηθηπαίδεηας 

θαη απεσζύλεηαη ζε εθπαηδεσηηθούς  Πρωηοβάζκηας θαη Γεσηεροβάζκηας 

Δθπαίδεσζες ηες Γηεύζσλζες Β΄Αζήλας. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmywikipedia.gr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Bv62I6go1pG88sOpTlY3k46GRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmywikipedia.gr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Bv62I6go1pG88sOpTlY3k46GRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmywikipedia.gr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Bv62I6go1pG88sOpTlY3k46GRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmywikipedia.gr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Bv62I6go1pG88sOpTlY3k46GRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmywikipedia.gr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Bv62I6go1pG88sOpTlY3k46GRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmywikipedia.gr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Bv62I6go1pG88sOpTlY3k46GRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmywikipedia.gr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7Bv62I6go1pG88sOpTlY3k46GRA


 

 

Wikipedia – ΤΙΤΛΟΣ ΔΚΓΗΛΩΣΗΣ : 

"Eργαζηήρηο:Γλωρίδω ηελ Βηθηπαίδεηα-Σσκκεηέτω-Αρζρογραθώ". 

 

30/11/ 2011, ώξα 17.00-20:00, 6ν Γεκνηηθό Σρνιείν Αγίαο Παξαζθεπήο. 

 

Δγγξαθέο : Γηώξγνο Παπαλαζηαζίνπ 6974061780 

 

Δπαγγειία Κνπλέιε 6972593825 

 

θαη ζην:       http://www.doodle.com/u4dgxy62daa7b62r 

 

http://mywikipedia.gr/ 

 

                                                                                                         Η    Γηεπζύληξηα  

                                                                                                   Γέζπνηλα Μαλδξαγνύ 
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