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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γιορτή Βικιπαίδειας!
Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ολοήμερη εορταστική εκδήλωση για τη Βικιπαίδεια διοργανώνεται την  Τρίτη 12 Μαΐου 2015 στην
Τεχνόπολη του  Δήμου  Αθηναίων  από  το Σχολείο  Βικιπαίδειας,  με  την  υποστήριξη  εθελοντών
συντακτών της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας και της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Η δράση χρηματοδοτείται από το Wikimedia Foundation.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη, στην αίθουσα Δ10: «Δεξαμενές Καθαρισμού» στις
10.00  το  πρωί.  Θα  περιλαμβάνει  διαφορετικές  δράσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  ημέρας  όπως:
παρουσιάσεις πρωτοβουλιών, διαλέξεις, εργαστήριο καθώς και έκθεση.

Ειδικότερα, στο πρώτο επίπεδο της αίθουσας θα πραγματοποιηθούν:

• Παρουσιάσεις σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν τη συγγραφή

στη Βικιπαίδεια από τους μαθητές ως εκπαιδευτική πρακτική. Απονομές και κοινή συνέντευξη
των  σχολείων  (εκπρόσωποι  &  μαθητές).  Συμμετέχουν:  24ο  Γυμνάσιο  Αθηνών,  Γυμνάσιο
Καρλοβασίων (skype), 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής, 3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας.

• Παρουσιάσεις  φορέων  που  διεξήγαγαν  δράσεις  προώθησης  και  εμπλουτισμού  της

Βικιπαίδειας.  Συμμετοχές:  ΕΕΛ/ΛΑΚ,  Μεγάλη  Μουσική  Βιβλιοθήκη  της  Ελλάδος  «Λίλιαν
Βουδούρη», Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Postscriptum    

• Εκπαίδευση ενηλίκων - Η συγγραφή στη Βικιπαίδεια ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Συμμετοχές:

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος,  Δράσεις Εμπλουτισμού στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου, Σχολείο Βικιπαίδειας ενηλίκων στην Καισαριανή.

• Παρουσιάσεις ομάδων εμπλουτισμού (Κέντρο ΦΙλελεύθερων Μελετών), έμπειρων συντακτών

της Βικιπαίδειας και μαθητών του Σχολείου ενηλίκων

• Σεμινάριο για τη Βικιπαίδεια από τους εκπαιδευτές του Σχολείου Βικιπαίδειας

https://www.openstreetmap.org/way/215710614
https://wikimediafoundation.org/wiki/Home
http://www.eellak.gr/
http://wikipedia-school-kaisariani.blogspot.gr/
https://el.wikipedia.org/


• Εργαστήριο συγγραφής στη Βικιπαίδεια

Στο δεύτερο επίπεδο της αίθουσας θα λειτουργεί Έκθεση των δράσεων με επιπλέον συμμετέχοντες το

Εσπερινό  Γυμνάσιο  Αργοστολίου,  το  Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και  συντάκτες  της

Βικιπαίδειας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σε όσους συμμετάσχουν στο σεμινάριο και εκπονήσουν με επιτυχία λήμμα στη Βικιπαίδεια θα
χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
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Χρηματοδότηση:  Wikimedia      Foundation

        

            

        

            

            

            

            

Υποστήριξη:  ΕΕΛ/ΛΑΚ

        

            

        

https://mycontent.ellak.gr/
https://wikimediafoundation.org/
http://wikipedia-school-kaisariani.blogspot.gr/
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7_12_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_2015:_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1_(%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7,_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%B6%CE%B9)


INFO
Γιορτή Βικιπαίδειας
Τρίτη 12 Μαΐου 2015
Ώρες: 10.00 – 20.30
Αίθουσα «Δεξαμενές Καθαρισμού»

Ενημέρωση:   Επίσημη σελίδα δράσης στη Βικιπαίδεια

Πληροφορίες: Σχολείο Βικιπαίδειας

«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3475518, 210 3453548
press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com

https://www.facebook.com/pages/Τεχνόπολις-Δήμου-Αθηναίων/115300882032
    
Πρόσβαση:
    

Μετρό:     Σταθμός «Κεραμεικός»
    

Τρόλεï:     No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»
    

Λεωφορεία:     049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

https://twitter.com/Technopolis2015

http://instagram.com/technopolis_athens

http://instagram.com/technopolis_athens
https://twitter.com/Technopolis2015
https://www.facebook.com/pages/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD/115300882032
http://www.technopolis-athens.com/
http://wikipedia-school-kaisariani.blogspot.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7_12_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85_2015:_%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1_(%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7,_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%B6%CE%B9)
http://wikipedia-school-kaisariani.blogspot.gr/


--

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ

 H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008,  σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπι-

στήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμ-

βάλλει  στην  ανοιχτότητα και  ειδικότερα  στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  των  Ανοιχτών

Προτύπων,  του  Ελεύθερου     Λογισμικού,  του  Ανοιχτού     Περιεχομένου,  των  Ανοιχτών

Δεδομένων και  των  Τεχνολογιών     Ανοιχτής     Αρχιτεκτονικής στο χώρο της  εκπαίδευσης, του

δημόσιου     τομέα και τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει

κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς

που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά

Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και

ενεργή συμμετοχή των  μελών της  και  της  ελληνικής  κοινότητας  χρηστών και  δημιουργών

Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.  Η

ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (http  ://  wiki  .  creativecommons  .  org  /  Greece) και εί-

ναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (http  ://  www  .  communia  -  association  .  org  /), είναι ο ελληνικό

κόμβος για το  Open Data Institute (http  ://  opendatainstitute  .  org  /), είναι μέλος του Open Budget

Initiative  (http  ://  internationalbudget  .  org  /  what  -  we  -  do  /  major  -  ibp  -  initiatives  /  open  -  budget  -

initiative  /).   

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη  210 7474-271, info at ellak.gr
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Openness

