Вікіпедія та ГО «Вікімедіа Україна»
Вiкiпедiя — це загальнодоступна вiльна
багатомовна онлайн-енциклопедiя, яку
наповнюють волонтери.
Вiкiпедiю започаткували у 2001 роцi
Вона має понад 300 мовних роздiлiв
Є п’ятим найвiдвiдуванiшим сайтом у свiтi
Розвитком Вiкiпедiї опiкується
Фонд Вiкiмедiа — американська
неприбуткова органiзацiя.

Контакти
Бажаєте долучитись до Освiтньої програми
Вiкiпедiї — зв’яжiться з нами, i ми подiлимось
досвiдом та матерiалами, що допоможуть вам
у роботi.

edu@wikimedia.org.ua
Пiдписуйтеся на нас у соцмережах
subscribe.wikimedia.org.ua
facebook.com/Wikimedia.Ukraina
twitter.com/wikimedia_ua
instagram.com/wikimedia_ukraine/
t.me/wikimedia_ua

Українськi вiкiпедисти та вiкiпедистки на Вiкiконференцiї 2018

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ВІКІПЕДІЇ

ГО «Вiкiмедiа Україна» має статус
регiонального вiддiлення Фонду Вiкiмедiа
в Українi.
Ми займаємось промоцією i пiдтримкою
Вiкiпедiї, її сестринських проєктів в Українi, а
також органiзовуємо:
щорiчний Вiкiмарафон;
конкурси статей та фотографiй;
тематичнi тижнi з наповнення Вiкiпедiї;
тренiнги, конференцiї та iншi заходи;
стипендiї та гранти для вiкiспiльноти.

Портал «Вікіпедія:Освітня програма Вікіпедії»

Авторка тексту: Ганна Осадчук
Дизайн: Вiталiй Петрушко
Використано матерiали:
Презентацiя https://w.wiki/47GF
(Марина Чала, CC BY-SA 4.0)

Буклет https://w.wiki/47GE
(Ата, CC BY-SA 4.0)

Вікіпедія у школі
Приклади викоритання у роботi з учнями:

1

Аналiз статей Вiкiпедії як вправа на
функцiональну грамотнiсть.

2

Iнтерактивнi робочi аркушi з посиланнями
на статтi Вiкiпедiї для самостiйної та групової
роботи учнiв.

3

Пiдвищення медiаграмотностi учнiв —
пошук джерел та посилань до статей.

4

Завантаження власних фотографiй для
iлюстрування статей про рiдний край.

5

Вiкiсерфiнг як завдання в найменшу
кiлькiсть клiкiв перейти вiд статтi А до
статтi Б, визначених вчителем.

6

Редагування та створення статей пiд час:

урокiв

позакласної
роботи

дистанцiйного
навчання

дослiдницьких
проєктiв

Чому саме Вiкiпедiя та вiкiпроєкти?
Для вчителiв:
зручнiсть: пiдтримка рiзних форматiв даних;
надiйнiсть: постiйний доступ до вмiсту;
багатомовнiсть: можливiсть аналiзувати
iнформацiю у рiзних мовних роздiлах.
Для учнiв:
розвиток критичного мислення;
навчання енциклопедичному стилю письма;
навички спiльної роботи над статтями;
досвiд волонтерства та вiдчуття
користi своєї працi для суспiльства.

Можливості для освітян від
ГО «Вікімедіа Україна»

«Вiкiпедiя для школи» — щорiчний конкурс
iз наповнення Вiкiпедiї статтями на
тематику шкiльної програми для
педагогiв.
Бiльше про проєкт за посиланням —
shkola.wikimedia.org.ua

Вікіпедія в
університеті
Студенти недоброчесно використовують
Вiкiпедiю як основне джерело iнформацiї
для рефератiв?

Змiнiть формат — дайте завдання замiсть
реферату покращити статтю Вiкiпедiї,
послуговуючись достовiрними джерелами.
Вiкiпедiя — це спiльнота волонтерiв, тож не
лише викладач бачитиме статтю, а й iншi
дописувачi вичитають її, перевiрять на
вiдсутнiсть плагiату та коректнiсть посилань,
а всю iсторiю змiн буде задокументовано.

Сувенiри конкурсу «Вiкiпедiя для школи»

Спiльнi проєкти та пiдтримка
Освiтня програма Вiкiпедiї вiдкрита до нових
партнерств. Ми зацiкавленi допомогти вам
спланувати проєкт iз використання Вiкiпедії та
органiчно iнтегрувати його у ваш навчальний
план.
Спiльнота педагогiв, котрi впроваджують
Освiтню програму Вiкiпедiї у власних закладах
освiти, також може подiлитись власним
досвiдом та пiдтримати iнформацiйно.

Тренiнги
Команда ГО «Вiкiмедiа Україна» готова провести
навчання з основ редагування Вiкiпедiї для вас
чи ваших учнiв / студентiв. Аби запланувати
такий тренiнг — напишiть нам.

Посiбник з полiпшення Вiкiпедiї: w.wiki/4Jsn

Стаття у Вiкiпедії — це не просто робота «на
оцiнку», а й можливiсть зробити добру справу.
Написаний текст буде доступний не лише
викладачевi та студенту, а й широкому колу
зацiкавлених, адже Вiкiпедія сьогоднi —
найбiльша енциклопедiя українською мовою.
Вiкiпедiя формує iнформацiйне середовище,
i ви можете бути активною частиною цього
процесу.
Долучайтесь!

