Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám ve spolupráci se spolkem Wikimedia Česká republika
nabízíme krátkodobý kurz:

Senioři píší Wikipedii
Počet účastníků:

maximálně 20 osob

Lektoři:

Vojtěch Veselý (zakladatel programu Senioři píší Wikipedii s prof. Janem
Sokolem) a Martin Strachoň (aktivní přispěvatel české Wikipedie)

Termíny:

4. 4. – 25. 4. 2016, vždy v pondělí 14:00 – 16:00 hodin

Místo konání:

Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, počítačová učebna 23a (v přízemí vlevo)

Náplň kurzu:

Podrobný obsah kurzu je uveden na druhé straně.

Projekt Senioři píší Wikipedii inicioval na podzim roku 2013 profesor Jan Sokol, který je
dlouholetým wikipedistou. Svou motivaci k tomu popsal takto: „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 nové články. Cenné jsou i drobné jazykové úpravy, vyhledávání chyb či překládání článků
z cizojazyčných Wikipedií. Z vlastní zkušenosti vím, že práce na Wikipedii přináší radost
i uspokojení. Navíc jde o práci vskutku potřebnou, protože česká Wikipedie má čtenost asi
3 miliony zobrazených stránek denně a jde o první zdroj informací především pro žáky a studenty.
Kvalita Wikipedie tak výrazně ovlivňuje jejich vzdělanost.“
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurz je zdarma!
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažer pro koordinaci CŽV

Mgr. Marek Blahuš, v. r.
wikipedista rezident na MU

Elektronická přihláška na kurz Senioři píši Wikipedii

Program a náplň přednášek
Zapojte se do tvorby internetové encyklopedie Wikipedie a přispějte svým dílem k jejímu
zkvalitnění a rozšíření. Zjistíte, že psaní Wikipedie není nic těžkého, a objevíte radost, kterou to
přináší vám i jejím čtenářům. Obsah Wikipedie je zdarma přístupný všem a pro současnou
mladou generaci je Wikipedie často dokonce hlavním zdrojem informací.
Kurz je určen všem, kteří:
 si již rozumí s počítačem a internetem,
 chtějí vytvářet obsah nejrozšířenější encyklopedie na světě,
 si nechtějí nechat své celoživotní zkušenosti a znalosti jen pro sebe.
V České republice prošlo kurzy Wikipedie již několik stovek seniorů. Jedna z účastnic o nich
řekla: „Wikipedie slouží všem, pomáhá, je prospěšná. A tak i my, kteří už máme více času, se
můžeme do její tvorby zapojit. 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, protože jsou vedeny obětavými lektory zapálenými pro
věc, a tak se každé počáteční klopýtnutí vždy setká s pochopením a ochotou pomoci. Na kurz
jsem se dostala zcela náhodou (hledala jsem úplně jiný kurz), ale už první hodina mě natolik
zaujala, že jsem vydržela a nyní pracuji na svém prvním článku.“
Struktura kurzu:
1. Seznámení (Vojtěch Veselý, Martin Strachoň)
4. 4. 14.00 hod.
Vzájemné představení, přednáška o Wikipedii (principy, fungování atd.), orientace ve
Wikipedii, registrace do Wikipedie, jak komunikovat s ostatními, osobní nastavení,
sledované stránky.
2. Rozhlédnutí (Martin Strachoň)
11. 4.
14.00 hod.
Založení osobní stránky a osobního pískoviště, základy editování (změna písma, nadpisy,
odkazy), historie stránky, poslední změny, porovnávání změn.
3. Editování (Martin Strachoň)
18. 4.
14.00 hod.
Co dělat po přihlášení (sledované stránky, poslední změny), vyhledávání ve Wikipedii,
wikifikace (doplňování odkazů do článků), vkládání obrázků, kategorie a seznamy.
4. Tvorba encyklopedie (Martin Strachoň)
25. 4.
14.00 hod.
Struktura encyklopedického hesla, zásady (encyklopedický styl, dva nezávislé netriviální
věrohodné zdroje), vkládání citací, minirecenze vytvořených konceptů článků.

