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Pro seniory

Projekt Senioři píší Wikipedii byl založen v roce 2013 s cílem zapojit do
používání a tvorby Wikipedie seniory. Proč?

Obsah Wikipedie je zdarma a přístupný všem. Zapojte se i vy do její tvorby
a přispějte svým dílem k jejímu zkvalitnění a rozšíření. Dodejte si odvahy,
zjistěte, že psaní Wikipedie není nic
tak těžkého, a objevte radost, kterou
přinese vám i jejím čtenářům.

Přestože senioři mají díky svým celoživotním zkušenostem a znalostem
velký potenciál obohatit obsah Wikipedie, jsou zde doposud zastoupeni
velmi skromně.
Typickými přispěvateli Wikipedie jsou
muži pod třicet let. Zapojením ostatních věkových i genderových skupin
tak přispějeme k vyváženějšímu
obsahu, který je volně dostupný komukoli.
Wikipedie se může stát novou platformou, kde by starší generace předávaly své vědomosti generacím mladším.
Prostřednictvím kurzů vytváříme
nový prostor pro seberealizaci a socializaci seniorů, kteří chtějí stále žít aktivně.

250

seniorů

30

kurzů

Senioři píší Wikipedii je kurz pro
všechny, kteří:
si již rozumí s počítačem a internetem,
chtějí vytvářet obsah největší online
encyklopedie na světě,
si nechtějí nechat své celoživotní zkušenosti a znalosti jen pro sebe a rádi je
budou sdílet s ostatními.
Další informace včetně seznamu
kurzů naleznete na webových stránkách seniori.wikimedia.cz.
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měst

280

nových a rozšířených článků

3 650 981
bajtů textu

Data jsou zpracována pro období 2014–2016.

Chcete kurz i ve vaší
instituci?
Rádi vám pomůžeme i ve vašem
městě uspořádat kurz Senioři píší
Wikipedii. Pro více informací nám
prosím napište na e-mail
seniori@wikimedia.cz.

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.,
iniciátor a patron projektu Senioři píší Wikipedii
„Wikipedie slouží všem,
pomáhá, je prospěšná.
A tak i my, kteří už máme
více času, můžeme projektu Senioři píší Wikipedii pomoci. Zvládnout
psaní Wikipedie (provádění úprav nebo vytváření vlastních článků, které
se týkají našeho zájmu nebo odbornosti)
není vůbec obtížné. Stojí nás to jen trochu
času. Kurz zvládne každý, obzvláště když
je veden tak obětavým lektorem, jako je
pan Veselý, příkladně zapáleným pro věc.
Každé naše počáteční klopýtání při prvních pokusech se vždy setkalo s jeho pochopením a ochotou pomoci.“

Kurz Senioři píší Wikipedii v Knihovně města Ostravy – Michálkovice

Wikipedie?

společně můžeme:
uskutečnit přednášku na téma Wikipedie/Senioři píší Wikipedii,
uspořádat pravidelný kurz pro seniory (4–6 lekcí),
domluvit se na proškolení, abyste si
kurz mohli lektorovat sami.

Pokud máte:
skupinu motivovaných seniorů, kteří
mají základní počítačové dovednosti,
prostor pro kurz vybavený alespoň
pěti počítači a dataprojektorem,
koordinátora, který s námi domluví
podrobnosti a akci zpropaguje,

„Znám řadu velmi vzdělaných vrstevníků, kteří si
stěžují, že nemají do čeho
píchnout, a je přirozené,
že to, co vědí, chtějí
někomu předat. Tak proč
je nepozvat na Wikipedii?
Možností, jak se na ní podílet, je mnoho – nejde
jen o to psát články.“

Wikipedistka Rowerin,
účastnice kurzu Senioři píší Wikipedii

15

knih o 200 stranách

Proč by měli senioři psát
Wikipedii?

Wikipedie je jedním z projektů americké
Nadace Wikimedia. Wikimedia Česká
republika je pobočka Nadace Wikimedia.
Jejím cílem je podpora a propagace svobodné tvorby a projektů nadace Wikimedia na území České republiky. V rámci naší
činnosti pořádáme:
různorodé vzdělávací aktivity

Ústí n. L. Liberec

fotografické soutěže

Praha
Příbram

Ostrava
Karviná
Olomouc
Vsetín
Brno

výstavy, konference a další
Kontakt:
seniori@wikimedia.cz
seniori.wikimedia.cz
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Mapa míst, kde se již uskutečnil alespoň jeden
kurz Senioři píší Wikipedii (2014–2016).
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