12 Μαΐου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελετή Βράβευσης της δράσης «Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου
με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο»
Με μεγάλη χαρά οι διοργανωτές της δράσης σας προσκαλούν στην τελετή βράβευσης που θα
πραγματοποιηθεί στο χώρο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής (Πλ.
Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13, Αθήνα 10561) τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 12:00, στο πλαίσιο του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων. Στη διάρκεια της τελετής λήξης θα γίνει
απολογισμός της δράσης και θα βραβευτούν οι νικητές παρόντων των διοργανωτών και του
Υπουργείου Παιδείας.

49 σχολεία, 26 έγκυρες συμμετοχές και 25 νέα ελληνόφωνα λήμματα για την Ελληνική
Επανάσταση είναι ο απολογισμός της δράσης «Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου
με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο», η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του
Υ.ΠΑΙ.Θ (21-10-2014, Αρ.Πρωτ.170949/Γ7) και διήρκεσε τέσσερις μήνες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο,
το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Σχολικό Δίκτυο, με τη συμμετοχή και
υποστήριξη της εταιρίας ψηφιακού πολιτισμού PostScriptum (PS) και την εθελοντική συμμετοχή
του Σχολείου της Βικιπαίδειας.

Στόχος ήταν ο εμπλουτισμός της Βικιπαίδειας με λήμματα σχετικά με την Ελληνική
Επανάσταση και τη θεματογραφία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

μέσα από την ενεργή

συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών καθώς και η διάδοση στην εκπαιδευτική κοινότητα της ορθής
χρήσης και της σημασίας της Βικιπαίδειας μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Η δράση ολοκληρώθηκε με επιτυχία έχοντας αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια τόσο για την εκπαιδευτική
της αξία όσο και για την παιδαγωγική μέθοδο την οποία προάγει. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν πως

στο διαγωνισμό συμμετείχαν με ζήλο και ενθουσιασμό τμήματα από σχολεία σε όλη την Ελλάδα
(Έβρο, Αθήνα, Ορεστιάδα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Σάμο,
Δομβραίνα Βοιωτίας κ.ά.), τα περισσότερα από τα οποία ασχολήθηκαν με την Παγκόσμια
Εγκυκλοπαίδεια και εκτός του πλαισίου του διαγωνισμού, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στο
εγχείρημα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση: http://www.25marcheditathon.gr/
-Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο
να συμβάλλει 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 συμμε τέχουν 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 ενερ γή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών
Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.
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Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη 210 7474-271, info at ellak.gr

