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Περιφερειακοφσ Δ/ντεσ Π.Ε. & Δ.Ε.
τησ χώρασ (Ζδρεσ τουσ)

-

Προϊςταμζνουσ Επ. & Παιδ.
Καθοδήγηςησ Π.Ε. & Δ.Ε. τησ
χώρασ (Ζδρεσ τουσ)

-

Γραφεία χολικών υμβοφλων Π.Ε.
& Δ.Ε. (μζςω των Περιφ. Δ/νςεων
Π.Ε. & Δ.Ε.)

-

Δ/νςεισ και Γραφεία Π.Ε. & Δ.Ε. τησ
χώρασ (ζδρεσ τουσ)

-

χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε & Δ.Ε.
(μζςω των Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε τησ
χώρασ)

ΘΕΜΑ : 2011 – Ζτοσ Ψηφιακήσ Εγκυκλοπαίδειασ.

Σο 2011 ςυμπλθρώνονται 10 χρόνια από τθ δθμιουργία τθσ Wikipedia, τθσ ςφγχρονθσ
διαδικτυακισ εγκυκλοπαίδειασ

ανοιχτοφ περιεχομζνου, που

χρθςιμοποιείται και

ςυντάςςεται από εκατομμφρια ανκρώπουσ ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ. Η Wikipedia κάνει
εφικτό το ςτόχο τθσ πρόςβαςθσ ςτθ γνώςθ για το ςφνολο τθσ ανκρωπότθτασ.
Επιπλζον, το 2011 ςυμπλθρώνονται 260 χρόνια από τθν ζκδοςθ τθσ Εγκυκλοπαίδειασ
«Encyclopédie», των Ντιντερό και Ντ’Αλαμπζρ, μιασ μεγάλθσ προςπάκειασ για τθ
δθμιουργία ενόσ ςυλλογικοφ ζργου αναφοράσ για τθ διάδοςθ τθσ γνώςθσ και των ιδεών
του Διαφωτιςμοφ.
Η κοινότθτα τθσ ελλθνικισ ζκδοςθσ τθσ Wikipedia αποςκοπεί ςτο να γίνει θ Βικιπαίδεια μια
από τισ καλφτερεσ διεκνώσ, αυξάνοντασ ποςοτικά και ποιοτικά τα λιμματά τθσ, με τθ
ςυςτθματικι προςκικθ νζου περιεχομζνου.
Μζςα από ζνα ςφνολο δράςεων που προγραμματίηει το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και
Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ) ςε ςυνεργαςία με τθν Εταιρεία Ελεφκερου Λογιςμικοφ / Λογιςμικοφ
Ανοικτοφ Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), επιδιώκεται θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνώμθσ και θ

εξοικείωςθ με τθ Βικιπαίδεια, ώςτε να αποτελζςει ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν
εκπαίδευςθ και τθν κακθμερινι ηωι τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ.
Σο Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων με ςτόχουσ:
τθν ευαιςκθτοποίθςθ ευρφτερων τμθμάτων τθσ κοινωνίασ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθ
διάδοςθ χριςθσ τθσ ελλθνικισ Wikipedia,
τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και του αρικμοφ των λθμμάτων που περιζχει,
τθν αξιοποίθςι τθσ ωσ εργαλείο αναφοράσ ςτθν εκπαιδευτικι και ακαδθμαϊκι
κοινότθτα και
τον εμπλουτιςμό του ανοιχτοφ και δθμόςια διακζςιμου ςτο διαδίκτυο
εγκυκλοπαιδικοφ περιεχομζνου ςτθν ελλθνικι γλώςςα,

Ανακηρφςςει το 2011 ωσ «ΕΣΟ ΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ».
Σο επόμενο διάςτθμα κα ανακοινωκοφν δράςεισ και εκδθλώςεισ για τθ διεφρυνςθ και τον
εμπλουτιςμό τθσ Βικιπαίδειασ κακώσ και εκδθλώςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ φορζων τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ.
Για

τισ

δράςεισ

αυτζσ

κα

μπορείτε

να

ενθμερώνεςτε

από

τον

ιςτοχώρο:

http://mywikipedia.gr .

Ο ΓΔΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΔΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΓΗΣ

Εςωτερικι διανομι:
1. Γραφείο κασ Τπουργοφ
2. Γραφεία κ.κ. Τφυπουργών
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Κ.Τ.
4. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα Π.Ε & Δ.Ε.
5. Γραφείο Δικτυακισ Εκπαιδευτικισ Πφλθσ
6. Δ/νςθ ΕΠΕΔ
7. Δ/νςθ Βιβλιοκθκών και Γενικών Αρχείων

