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ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Υπόψιν του Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Αλέξανδρου Τσερόλα

Θέμα: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: WIKIPEDIA CHALLENGE : ΓΙΝΕ ΕΝΑΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΣΤΗΣ 

Αγαπητέ κύριε Τσερόλα,
Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, 
αλλά και τον εορτασμό των 20 χρόνων από τη δημιουργία της Wikipedia , η PostScriptum 
μαζί με το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει έναν μαθητικό Διαγωνισμό λημματογράφησης στη 
Wikipedia με σχετική θεματολογία , διαδικτυακά , μέσα στο ερχόμενο σχολικό έτος.
Η δράση έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και αφορά στον 
εμπλουτισμό της Wikipedia με περιεχόμενο από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη , τα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και σημαντικά ιδρύματα και αρχειακές πηγές της χώρας και με συγγραφείς τους 
μαθητές σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας.
Η ενεργή συμμετοχή των σχολείων του Δήμου μας στο συγκεκριμένο εγχείρημα θα βοηθήσει 
ιδιαίτερα στην ανάδειξη του μεγάλου ιστορικού κεφαλαίου της Ελληνικής Επανάστασης αλλά 
και της ιστορικότητας του Δήμου μας δημιουργώντας παράλληλα μια μαθητική κοινότητα σε 
εγρήγορση και σχέση με τον τόπο της.
Θερμή παράκληση να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες του Δήμου μας και οι σύλλογοι 
γονέων σχετικά.
Συνημμένα θα βρείτε την προκήρυξη του έργου καθώς και τα έγγραφα που χρειάζεται να 
καταθέσει η κάθε σχολική μονάδα στην Α’ Φάση του διαγωνισμού ενώ περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες στο https://classroom.onassis.org

Με εκτίμηση

Μωυσής Ελισάφ
Δήμαρχος Ιωαννίνων

https://classroom.onassis.org/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ΕΞΕ-105130-2021 Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ‘’Γίνε ένας σύγχρονος 

εγκυκλοπαιδιστής’’
2. Wikipedia Challenge-Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής-Έντυπο Αίτησης 

Δήλωσης Συμμετοχής –Συγκατάθεσης για γονείς-κηδεμόνες
3. Wikipedia Challenge –Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής –Αίτηση συμμετοχής 

στην Α’ φάση –αναφορά συνεισφοράς
4. Wikipedia Challenge-Γίνε ένας σύγχρονος εγκυκλοπαιδιστής-Έντυπο Αίτησης 

Δήλωσης Συμμετοχής-Συγκατάθεσης για Διευθυντή Σχολείου-Επικεφαλής Καθηγητές
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