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Τί είναι το Wiki
• To wiki είναι ένας ιστότοπος ο οποίος επιτρέπει στους 

αναγνώστες του να αλλάζουν να προσθέτουν υλικό 
κάνοντας κάποια σχετική εγγραφή

• Ο γρηγορότερος τρόπος να βάλει κάποιος κείμενα online
• Μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας συνδυασμός από μια 

ιστοσελίδα και ένα αρχείο κειμένου
• Μπορούν πολλές ομάδες μαζί να συνεργαστούν 

ταυτόχρονα με μία απλή σύνδεση δικτύου

• Ένα ισχυρό στοιχείο είναι ότι μπορεί να ακολουθεί το 
θέμα και την ιστορία του όπως γράφηκε



Γενικα Τα Wikibooks
• Τα Wikibooks η παλιά ονομασία των 

οποίων ήταν Wikimedia Free Textbook 
Project και Wikimedia Textbooks. 

• Αποτελεί ένα μέρος της Wiki από το 
Wikipedia Foundation για την δημιουργία 
εγγράφων ελεύθερα που οποιοσδήποτε 
μπορεί να συντάξει



• Τον Απρίλιο του 2010 η Alexa τοποθέτησε 
το www.wikibooks.org ανάμεσα στις πιο 
δημοφιλείς ιστοσελίδες με θέση 2.579 σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

• Το www.Compete.org έδειξε ότι 567,838 
επισκέπτες, επισκέφτηκαν τον ιστότοπο του 
wikibook ενώ το Quantcast έδειξε περίπου 
646,500 επισκέπτες από τις Η.Π.Α. 

http://www.wikibooks.org/
http://www.compete.org/


Η ιστορία τους

   

Ξεκίνησε τον Ιουλίου του 2003 με αίτημα 
από τον Karl Wick να γίνει project με θέμα 

(host and build free textbooks on subjects 
such as organic chemistry and physics. ) 



Η ιστορία τους
• Ωστόσο έτρεχαν ακόμη 2 project το 

Wikijunior και Wikiversity τα οποία 
δημιουργήθηκαν μέσα στο WikiBook 

• Το Wikiversity τον Άυγουστο του 2006 
έγινε ανεξάρτητο Project.



Γιατί το Wiki?
• To wiki βοηθάει τους μαθητές να δημιουργήσουν 

ιστοσελίδες κειμένου
• Είναι το καλύτερο εργαλείο για συνεργασία 
• Ενσωματώνει πολυμέσα με Wiki’s
• Μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τη ποιότητα με 

την ποσότητα από μια εργασία μαθητών 
• Βοηθάει στην εκμάθηση των Επικοινωνιών και 

της Πληροφορίας.



Χαρακτηριστικά
• Εξέλιξη:

– Το Wiki κάνει συνέχεια «Επαναλήψεις» από 
την ώρα που θα αναρτηθεί

• Κανένας Συγγραφέας
– Μπορεί κάποιος να γράψει ή ακόμα και πολλά 

άτομα



Θέματα του Wiki
• Ασφάλεια μαθητών στο διαδίκτυο

• Οποιοσδήποτε με πρόσβαση μπορεί να «γράψει»

• Μαθητικός βανδαλισμός. 
– Δεν εξασφαλίζετε ότι όλοι οι συντάκτες έχουν 

καλές προθέσεις. Μελέτες της IBM ισχυρίζονται 
ότι το μεγαλύτερο μέρος του βανδαλισμού στη 
Wikipedia αφαιρείται σε 5 λεπτά ή λιγότερο

• Παραβίαση του Copyright 



Τα είδη του Wiki
• Classroom Wiki.

Τρόπος να χρησημοποιείς το Wiki μέσα στην 
τάξη USA

• Professional Wiki
http://pdpresentertoolkit.wikispaces.com/ 
για επαγγελματικούς σκοπούς και εκπαίδευση 
προσωπικού

http://pdpresentertoolkit.wikispaces.com/


Το Wiki για Μαθητές και καθηγητές

• Χρησιμοποιείτε σαν εργαλείο για ομαδικά projects
• Έλεγχος προόδου μαθητών 
• Δημιουργία Resource Pages 

• Δημιουργία ασκήσεων στην τάξη 
• Συνεργασία με καθηγητές
• Συζητήσεις και feedbacks
• Ανάπτυξη γνώσεων



Creative Commons Attribution-
Share Alike

• Λόγω του ότι πολλά βιβλία θα είχανε Copy-
Paste εκδόσεις ολόκληρο το υλικό 
ελευθερώθηκε με βάση το «Creative Commons 
Attribution-Share Alike» 

– Αυτο σημαίνει ότι ασχέτως αν κάποιος 
ξαναχρησιμοποιήσει το υλικό (υπό συγκεκριμένους 
όρους) τα Πνευματικά Δικαιώματα (Copyrights) 
παραμένουν στους δημιουργούς.



Τι περιέχει ενα Wikibook
Διαφορές

• Wikibooks: πρωτότυπα, ποιό 
απλοποιημένα ή εναλλακτικές εκδόσεις.

• Wikisource: Το ίδιο αρχείο σε πολλές 
διαφορετικές γλώσσες.



ΤΕΙ Λάρισας 

• Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ιδρύθηκε το 
1983 (Ν. 1404/83) πάνω από 
15.000 φοιτητές 

• Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών  

λ Τμήμα Ηλεκτρολογίας
λ Τμήμα Τεχν. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
λ Τμήμα Μηχανολογίας
λ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
• Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
λ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
λ Τμήμα Λογιστικής
λ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
λ Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης έργων

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας
λ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
λ Τμήμα Νοσηλευτικής



ΤΕΙ Λάρισας
• Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
λ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
λ Τμήμα Λογιστικής
λ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
λ Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης έργων

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας
λ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
λ Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
λ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
λ Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων
λ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Παράρτημα Τρικάλων
λ Τμήμα Ανακαίνισης - Αποκατάστασης Κτιρίων
λ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Παράρτημα Καρδίτσας
λ Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος
λ Τμήμα Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και 

Επίπλου
λ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
λ Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας



Wikibook Τεχνική νομοθεσία
• Σχετικά με το Wikibook

Αποτελεί εργασία της ΕΛ/ΛΑΚ συστάθηκε από την 
ΕΜηΠΕΕ για την διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης 
απο τον Δημόσιο Τομέα

• Επίβλεψη βιβλίου 
Δρ. Γιαννης Σολδάτος
Δρ. Δημήτριος Δρακούλης

• Συγγραφική ομάδα
Φώτης Λιάτσης
Αντώνης Μανάρας
Σπύρος Γαστεράτος
Αθανάσιος Ποδάρας
Παπανικολάου Αλέξανδρος

• Συντονισμός Ομάδας
 Δρ Βασίλειος Βλάχος



Ενότητες
• Ενότητα 2

– Περιλαμβάνονται οι άδειες χρήσεις

Μία άδεια Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού

Ανοιχτού Κώδικα έχει άμεση σχέση με το “copyright”,

αντιστρέφοντας ριζικά την έννοια του. Αντί να

προασπίζει τον περιορισμό της χρήσης του πηγαίου

κώδικα, τον απελευθερώνει, κατοχυρώνοντας την

ελεύθερη χρήση του 

(ZPL, AFL, BSD, GNU, CPAL, κ.α.)



• Ενότητα 3: 
– Τεχνικά μέσα για την προστασία του λογισμικού από 

παράνομη αντιγραφή – πειρατεία

(Game Jackal, Συσκότιση Κώδικα, BD+, Libcrypt, 
SafeDisc, CD-Cops, StarForce, Bus encryption, 
SecuROM)

Ενότητες



• Ενότητα 4:
–  Διαλειτουργικότητα και Ανοιχτά Πρότυπα

Η ικανότητα μεταφοράς και αξιοποίησης της

πληροφορίας με ένα ομοιογενή και αποτελεσματικό

τρόπο μεταξύ διαφόρων οργανισμών σε επίπεδο

πληροφοριακών συστημάτων.

(e-GIF, Linux Standard Base, ODF, OGC, AAC)

Ενότητες



Ενότητες

• Ενότητα 5:
– Πατέντες Λογισμικού

i. Ορισμός Πατεντών Λογισμικού

ii. Πατέντες Λογισμικού στις ΗΠΑ

iii.Πατέντες Λογισμικού στην Ευρώπη

iv.Ελλάδα

v. Πνευματική Ιδιοκτησία

vi.Δικαστικές Διαμάχες

vii.Ενδεχόμενοι Κίνδυνοι από τη Χρήση τους



Ενότητες

• Ενότητα 6:
– ΕΛ/ΛΑΚ και Ελληνικό Δημόσιο

Ορισμός: Λογισμικό το οποίο διατίθεται με ειδικές

άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να

μελετήσουν, να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν το

λογισμικό 

• Ενότητα 7: 
– Διεθνής Εμπειρία στην Υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ



Υπόλοιπες ενότητες αναφορικά

• Ενότητα 8:
– Ελληνικό Δημόσιο – Καταγραφή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων

• Ενότητα 9:
– OpenGov

• Ενότητα 10:
– Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα από τη Χρήση του 

ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο Τομέα

• Ενότητα 11:
– Ηλεκτρονικό Έγκλημα



Υπόλοιπες ενότητες αναφορικά

• Ενότητα 12:
– Διοικητική Εποπτεία

• Ενότητα 13:
– Πνευματικά Δικαιώματα

• Ενότητα 14:
– Προσωπικά Δεδομένα

• Ενότητα 15:
– Ιστολόγια (blogs) και Ελευθερία Έκφρασης

• Ενότητα 16:
– Νομικό Πλαίσιο για Θέματα Ραδιοσυχνοτήτων 

και Φασμάτων



Οι γνώμες των φοιτητών 

«Αρχικά η χρίση του Βικιβιβλίου με σκοπό την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος και 
εποικοδομητικός τρόπος διδασκαλίας της τεχνικής νομοθεσίας. Η εκμάθηση του συγκεκριμένου αντικειμένου 
πραγματοποιείτε με τρόπο ο οποίος είναι ενδιαφέρον και προσιτός στους φοιτητές. Ταυτόχρονα η γνώση που 
αποκομίζει ο σπουδαστής από αυτή την διαδικασία του μένει πιο εύκολα από ότι με τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας των μαθημάτων. Τέλος στα πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας επειδή κάθε σπουδαστής 
παρουσιάζει μέσα στην αίθουσα το θέμα που του έχει ανατεθεί εξοικειώνεται με τις παρουσιάσεις και αποκτά άνεση 
όταν μιλάει μπροστά σε κοινό.»

«Το βικιβιβλίο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο μελέτης το οποίο προσφέρει με μια λογική και κωδικοποιημένη σειρά 
γνώσεις και πληροφορίες άμεσα προσβάσιμες και αξιοποιήσιμες.Η αμφίδρομη συμμετοχή του καθενός ως συντάκτη-
αναγνώστη προσφέρει σε ατομικό επίπεδο και σε κοινότητες σπουδαστών και μελετητών ευκαιρίες μάθησης 
αξιοποιώντας νέα δεδομένα .Ένα εργαλείο ωφέλιμο και διαθέσιμο σε όλους.»

«Το Βικιβιβλίο αποτελεί ένα νέο είδος εκπαιδευτικού εργαλείου το οποίο μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στη 
διδασκαλία μαθημάτων. Για παράδειγμα, μέσα από το Βικιβλίο της Τεχνικής Νομοθεσίας για Μηχανικούς 
Πληροφορικής δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους όχι μόνο μέσω της απλής 
ανάγνωσης κειμένων σε θέματα Τεχνικής Νομοθεσίας, αλλά και την ενίσχυση της γνώσης μέσα από τη δική τους 
έρευνα και συμβολή στη διάδοσή της.»

«Το Βικιβιβλίο κατά τη γνώμη μου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διότι είναι ένα ελεύθερο υλικό στον οποίο ο καθένας από 
μας μπορεί να συνεισφέρει, να έχει πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και πιο εύκολο να το ανανεώσει ή να το 
επεξεργαστεί κάποιος, κάτι που δεν συμβαίνει με τα συγγράμματα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σαν 
εκπαιδευτικό υλικό από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όχι μόνο» 



Οι γνώμες των φοιτητών 
«Τελικά ένα μάθημα σαν την Τεχνική νομοθεσία το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μια στείρα απομνημόνευση όρων  
πήρε μία καινούργια διάσταση στα μάτια μας. Κάθε άρθρο απέκτησε  υπόσταση ,την υπόσταση του συνεισφέροντα 
που προσπάθησε, κοπίασε    για ένα άρθρο  και έδωσε  εκτός από τις γνώσεις του κομμάτι από την ψυχή του  για 
αυτό. Θα μπορούσε να πει  κάποιος ότι αυτό ισχύει για κάθε επιστημονικό σύγγραμμα. Αυτό   είναι αλήθεια αλλά όταν  
κάποιος  είναι  ενεργό μέλος μίας συγγραφικής προσπάθειας βλέπει τα πράγματα  από μία εντελώς διαφορετική 
οπτική γωνία.»

«Το βικιβιβλίο είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό εργαλείο του internet που περιέχει άφθονο χώρο για 
συγγραφή άρθρων διαφόρων ενδιαφερόντων θεμάτων, γι' αυτόν τον λόγο  μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε. 
Μπορείς να ενημερωθείς και να συσχετιστείς με τα θέματα που υπάρχουν, γράφοντας σχετικά άρθρα με τον δικό σου 
γραφικό τρόπο για το θέμα που σε ενδιαφέρει.»

«Η χρήση των βικιβιβλίων στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να συμμετέχει στην παραγωγή 
της γνώσης. Έτσι παρατίθενται διαφορετικές απόψεις, σκέψεις και αντιλήψεις με αποτέλεσμα να υπάρχει ποικιλία στο 
εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον το βικιβιβλίο δεν μένει στάσιμο, αλλά εμπλουτίζεται και αναδιατυπώνεται καθημερινά 
από τους χρήστες του. Τέλος, η δομή του προωθεί την ελεύθερη έκφραση απόψεων χωρίς να ασκείται κάποια μορφή 
χειραγώγησης.»

«Το βικιβιβλίο της τεχνικής νομοθεσίας είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένο βιβλίο που μιλάει τους νόμους και την 
χρήση τους σε διάφορες χώρες. Παρέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμεύσουν σε πολλούς 
ανθρώπους για τη δουλειά τους, για στην καθημερινή τους ζωή, ή απλά να ενημερωθούν για το πως έχουν αλλάξει τα 
πράγματα και τι ισχύει τώρα.»

«Τα πλεονεκτήματα των Βικιβιβλίων ως εκπαιδευτικά εργαλεία είναι εμφανή, παρόλο που σαν ιδέα βρίσκεται ακόμα σε 
αρχικό στάδιο. Το κύριο πλεονέκτημα τους είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την παρουσίαση, κάτι το οποίο θα 
τους βοηθήσει στο μέλλον στη δουλειά τους και όχι μόνο. Επίσης οι φοιτητές προσέχουν τον τρόπο έκφρασης και το 
λεξιλόγιο τους αφού τα κείμενα τους  θα εκτίθενται δημόσια. Το γεγονός ότι κάθε φορά ο φοιτητής ασχολείται με ένα 
θέμα τον βοηθάει να το κατανοήσει και να το συγκρατήσει καλύτερα. Μια άλλη δυνατότητα των Βικιβιβλίων είναι η 
επεξεργασία κειμένου, όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από άλλους χρήστες»



Η δράση της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Γενικές αναφορές για τη δράση

• 50 Workshops πανελλαδικά

• Ημερίδας δημοσιότητας και συζήτησης για 
Wikipedia και Ανοιχτό Περιεχόμενο

• Συντονισμός μέσω του mywikipedia.gr

• Συνεχής επικοινωνία με την κοινότητα

http://mywikipedia.gr/


Η δράση της ΕΕΛ/ΛΑΚ
Wikipedia ambassadors στα πανεπιστήμια

• Επιτυχής η δράση σε ΗΠΑ
• Ενσωμάτωση της Wikipedia στην εκπαιδευτική 

διαδικασία

• Προσθήκη εκπαιδευτικού υλικού στη Wikipedia
• Διάδοση της χρήσης και του εμπλουτισμού στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 25 - 27 ΜΑΙΟΥ 2012

Θεματολογία
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στόχος: Ο στόχος του συνεδρίου είναι η κάλυψη 
μιας ευρείας επιλογής θεμάτων στο ευρύτερο πεδίο 
της διοίκησης και οικονομίας όπως απαντώνται στις 
επιχειρήσεις, στους οργανισμούς του δημοσίου 
τομέα και στην εκπαίδευση.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θεματικές Περιοχές: 

• Διεθνοποίηση / Παγκοσμιοποίηση επιχειρήσεων
• Θέματα διεθνούς λογιστικής και φορολογίας
• Διεθνείς αγορές κεφαλαίου
• Διαχείριση κινδύνων
• Παγκοσμιοποιημένη ανάπτυξη και διάχυση της τεχνολογίας
• Διοίκηση ολικής ποιότητας στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο
• Διεθνή χρηματοοικονομικά, επενδύσεις, ασφάλειες και 
κτηματικές συναλλαγές
• Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στο παγκοσμιοποιημένο 
πλαίσιο
• Ολοκληρωμένες στρατηγικές για συνεργασία και ανταγωνισμό
• Διοίκηση λειτουργιών στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Διεθνές management
• Ανοιχτά Συστήματα
• Management διεθνών/πολυεθνικών επιχειρήσεων
• Στρατηγικές διεθνούς marketing
• HRM στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο
• Διαχείριση Έργων στο διεθνές πλαίσιο
• Στρατηγικές παγκοσμιοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση
• Συμφωνίες συνεργασίας, κοινές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 
αλλοδαπών συμφερόντων
• Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον παγκόσμιο στίβο
• Στρατηγικές συμμαχίες, συνεργασίες και δίκτυα



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

• Στρατηγικές εισόδου και επέκτασης σε ξένες αγορές
• Διοίκηση της Γνώσης
• Διεθνές Management και Οικονομικές διαστάσεις στον Τουρισμό 
και στον Ξενοδοχειακό Τομέα
• Διοικητική και Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Η ανάδυση των Βαλκανικών Οικονομιών
• Διεθνές Marketing
• Οικονομική Ολοκλήρωση στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
• Η ανάδυση της Κίνας ως οικονομικής δύναμης
• Διαπολιτισμικό Management
• Διεθνές επιχειρησιακό δίκαιο και ευρεσιτεχνίες
• Επιχειρησιακή Ηθική



The only thing that interferes with my learning is 
my education       
-Albert Einstein
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