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Το Εκπαδευτικό Πρόγραμμα της 
Wikipedia στην Ελλάδα
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Wikipedia “τρέχει” 
στην Ελλάδα από το 2010 σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όλων των βαθμίδων (δημοτικά, γυμνάσια, 
λύκεια, εκπαίδευση ενηλίκων, Πανεπιστήμια).

Έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 1200 
μαθητές, έχουμε δημιουργήσει εκατοντάδες 
λήμματα και αναρτήσει εκατοντάδες φωτογραφίες 
στη Βικιπαίδεια και στο Commons (πιο πρόσφατη 
καταμέτρηση: 540 νέα λήμματα, 132 εικόνες)

Αποφασίσαμε να εκπαιδεύσουμε μαζικά καθηγητές 
και καθηγήτριες.



Teaser video and flyer

http://www.youtube.com/watch?v=M8jUbiWC6Sg


Το προφίλ όσων συμμετείχαν
● 81% εργάζονται στη Δημ. Εκπαίδευση
● 24% άνεργοι το τελευταίο χρόνο

● 56,3% γυναίκες
● 43,7% άνδρες

● 10,2% Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
● 14,2% Εκπαίδευση Ενηλίκων



Στατιστικά στοιχεία
● 5 εθελοντές

2-3 εβδομάδες προετοιμασία
8 εβδομάδες διάρκεια
+ 2 για ολοκλήρωση δραστηριοτήτων

● Εκδήλωση ενδιαφέροντος: 279
● Εγγραφές: 151
● Ολοκλήρωσαν: 51
● Γνώμη: 11,3% δήλωσαν στην αρχή του σεμιναρίου ότι δε θεωρούν τη 

Wikipedia αξιόπιστη.



MOOC:  Wordpress + Learnpress addon



Εισαγωγή



Wikipedia in Education videos

Οι περισσότεροι βρήκαν 
τα βίντεο του WEP 
εξαιρετικά ενδιαφέροντα.



Εκπαιδευτικά βίντεο

Σχεδόν όλοι βρήκαν τα 
εκπαιδευτικά βίντεο 
εξαιρετικά ενδιαφέροντα.



Σύνδεσμοι σε σελίδες βοήθειας



Webminars



Γνώμες για το σεμινάριο
“Μ’ αρέσει που το υλικό είναι 
αναρτημένο για να μπορώ να το μελετάω 
με βάση το πρόγραμμά μου”



Γνώμες για το σεμινάριο



Συμπεράσματα
«Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με πολλές πιθανές εφαρμογές στο μάθημα. Σχετικά 

απλή στην επεξεργασία της και άρα εύκολη στην εκμάθησή της από τους μαθητές. Το 
πλαίσιο λειτουργίας της είναι αυστηρά καθορισμένο και αυτό βοηθάει στην υιοθέτηση 
σωστής ψηφιακής συμπεριφοράς.»

«Ενδιαφέρουσα εμπειρία, κυρίως λόγω των πολλών επιστημονικών πεδίων που 
μπορεί να εμπλέξει, αλλά και της πληθώρας τρόπων που παρέχει για την ενσωμάτωσή 
της στην εκπαιδευτική διαδικασία.»

«Σε βοηθάει να μαθαίνεις ενεργητικά και όχι παθητικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό 
στοιχείο της.»

«Έμαθα πολλά πράγματα [...] για να εφαρμόσω με τους μαθητές μου πρακτικές που 
έμαθα.»



Παρατηρήσεις
● Οι πρόσφατες αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών κάνουν την εφαρμογή του 
προγράμματος πιο δύσκολη

● Στα πλάνα μας να οργανώσουμε σεμινάρια που θα 
συνδυάζουν ασύγχρονη εκπαίδευση με δια ζώσης 
συναντήσεις



Ερωτήσεις;
Ερωτήσεις; Απορίες; Προτάσεις;



Σημειώσεις
Μια πρώτη εκδοχή αυτής τις ομιλίας δόθηκε στο Wikimedia 
CEE Meeting 2017 στη Βαρσοβία από το Μάριο Μαγιολαδίτη.

Η συμμετοχή στο συνέδριο χρηματοδοτήθηκε από το 
Wikimedia Foundation.

Η ομιλία είναι διαθέσιμη στο Commons.



Ευχαριστούμε!


