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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εμπλουτισμός της Ελληνικής Wikipedia – Απολογισμός Workshops

Η  Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (www.ellak.gr), στο 
πλαίσιο των δράσεων της για προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και γνώσης υποστηρίζει 
τη δράση του εμπλουτισμού της ελληνικής Wikipedia η οποία  ξεκίνησε φέτος με έναν κύκλο 
σεμιναρίων σε  όλη  την  Ελλάδα  τα  οποία  στοχεύουν στον  εμπλουτισμό  της  διαδικτυακής 
εγκυκλοπαίδειας και τη διεύρυνση της κοινότητας των συντακτών και των χρηστών της. Η 
δράση του εμπλουτισμού  της ελληνικής Wikipedia γίνεται στο πλαίσιο του έργου “Δες την 
Ψηφιακά 2.0”. 

Ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων ο οποίος ξεκίνησε τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε στις 16 
Ιουνίου  με  το  σεμινάριο  που  έγινε  στο  Υπουργείο  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  & 
Θρησκευμάτων στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί. Με τη συμπλήρωση του 1ου κύκλου 
των  σεμιναρίων  της  πρωτοβουλίας  έγινε  μια  αξιολόγηση  των  σεμιναρίων  σύμφωνα  με 
ερωτηματολόγια  που  μοιράσθηκαν  στα  9  τελευταία  σεμινάρια,  που  έγιναν  σε  Σπάρτη, 
Μυτιλήνη, Σέρρες, Ναύπακτο, Αγρίνιο, Καλαμάτα, Δράμα και Αθήνα.

Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν μεγάλη αφού 218 άτομα αφιέρωσαν λίγο χρόνο και 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο.  Τα αποτελέσματα είναι  πολύ χρήσιμα καθώς με βάση 
αυτά θα σχεδιαστούν τα επόμενα σεμινάρια που θα αρχίσουν και πάλι από το Φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων οι περισσότεροι συμμετέχοντες στα σεμινάρια 
είχαν  χρησιμοποιήσει  την  Wikipedia  στα  Ελληνικά  και  τη  βρήκαν  καλή  από  άποψη 
περιεχομένου.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  απάντησε  ότι  θα  ήθελε  να 
συμμετέχει ώστε να βελτιώσει το περιεχόμενο ωστόσο δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Επίσης οι  
περισσότεροι συμμετέχοντες βρίσκουν ότι είναι εύκολο να συνεισφέρουν στη Wikipedia και το 
39% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι μετά από τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο νοιώθουν 
έτοιμοι  να το κάνουν.  Μεγάλο επίσης είναι  το  ποσοστό το οποίο  θεωρεί  ότι  θα ήθελε να 
υπάρξει  ένα  σεμινάριο  β'  επιπέδου  και  βοήθεια  κατά  τη  συγγραφή  τω  λημμάτων  μέσω 
internet. Σημαντικό είναι  επίσης το γεγονός ότι  η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει  ότι έχει 
κατανοήσει πλήρως τις βασικές αρχές συγγραφής λημμάτων και λειτουργίας της Wikipedia. 
Επίσης οι περισσότεροι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κινητοποίηση για την ευαισθητοποίηση 
του κοινού και θα ωφελούσε η δημιουργία τοπικής κοινότητας με άξονα τον τόπο διεξαγωγής 
του εργαστηρίου. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το εργαστήριο ήταν εστιασμένο, δεν αναλώθηκε 
σε άσχετα θέματα και οι ομιλητές είχαν το επίπεδο που ανέμεναν. Οι εγκαταστάσεις είχαν την  
απαραίτητη  υποδομή και  έγινε  ικανοποιητική  πρακτική  εξάσκηση πάνω  στη  Wikipedia,  η 
οποία τους βοήθησε αρκετά ώστε να γράψουν μόνοι τους τα πρώτα λήμματα.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ 
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά Κέντρα και  Τεχνολογικά Ιδρύματα.  
Είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και  
ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου 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  το  Ελεύθερο  
Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. 

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271,   info   at   ellak.gr  
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