
Πέμπτη  25 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα Wikipedia στα μέλη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών 

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  (ΕΕΛΛΑΚ)  και  η  Οικουμενική  Ομοσπονδία

Κωνσταντινουπολιτών,  στο  πλαίσιο  του  συμφώνου  συνεργασίας μεταξύ  των  2  φορέων,

διοργάνωσαν ένα διήμερο εργαστήριο μαθημάτων συγγραφής λημμάτων στη wikipedia στις 17 &

19 Απριλίου σε μέλη της  Ομοσπονδίας.

Στο εργαστήριο αυτό παρουσιάστηκαν ο βασικές αρχές σύνταξης λημμάτων (πολιτική, χρήση του

επεξεργαστή και άλλων εργαλείων) και οι βασικές λειτουργίες και μέθοδοι που μπορεί να

χρησιμοποιήσει ένας συντάκτης για να δημοσιεύσει Ανοιχτό Περιεχόμενο στη Wikipedia

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν τον προσωπικό τους λογαριασμό και ξεκίνησαν να

εμπλουτίζουν  τη  Wikipedia  με  θέματα  σχετικά  με  τα  ενδιαφέροντά  τους  και  την  ιστορία  της

Kωνσταντινούπολης.ωνσταντινούπολης.

Στα μαθήματα συγγραφής λημμάτων στην Wikipedia, πέρα από τη χρήση των εργαλείων και την

εκμάθηση  των  τεχνικών,  μαθαίνει  κανείς  να  γράφει  σε  εγκυκλοπαιδικό  ύφος:  να  είναι

αντικειμενικός,  να  εκφράζεται  ουδέτερα,  να  μην  μεροληπτεί,  να  τεκμηριώνει  το  λόγο  του  και

ταυτόχρονα να γίνεται κατανοητός από τον μη ειδικό. Ο σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα, η

καλή  πίστη,  η  ευγένεια,  η  ευθύνη  του  λόγου  και  η  μετουσίωση  της  κριτικής  μέσα  σε  ένα

συνεργατικό  περιβάλλον  είναι  από  τις  βασικές  αρχές  εμπλουτισμού  των  λημμάτων  της

διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας,

Ένας από τους βασικούς στόχους του συμφώνου συνεργασίας των δύο φορέων είναι  η ενίσχυση 

της διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν 

να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, 

περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ομογένειας, και το εργαστήριο στη wikipedia ήταν η 

πρώτη από μια σειρά κοινών δράσεων σε αυτήν την κατεύθυνση.

                                        

https://eellak.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/23/2019/03/%CE%9F%CE%99.%CE%9F%CE%9C.%CE%9A%CE%A9.-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A1.pdf
https://eellak.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/23/2019/03/%CE%9F%CE%99.%CE%9F%CE%9C.%CE%9A%CE%A9.-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A1.pdf


__________________________________________________________________

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

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  των

επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα

διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία

και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr
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