
  

Τι είναι τα Βικινέα 



  

Πρώτα βήματα 

 Τα Βικινέα είναι εγχείρημα του Ίδρυματος 
Wikimedia

 Ιδρύονται  τον Οκτώβριο του 2004, αρχικά στην 
Αγγλική έκδοση και ακολούθησαν  εκδόσεις 
άλλων γλωσσών

 Διακρίνεται από την Βικιπαίδεια  στο βαθμό που 
οι ειδήσεις γράφονται διαφορετικά από τα 
εγκυκλοπαιδικά άρθρα

 Διαφέρει όμως  και από τις  άλλες προσπάθειες 
δημοσιογραφίας των πολιτών, επειδή τα Βικινέα 
εισάγουν την οπτική της Ουδέτερης οπτικής 
γωνίας στις ειδήσεις



  

      Αποστολή του εγχειρήματος

 Επίκαιρο, συνεκτικό, άξιο δημοσίευσης και 
ψυχαγωγικό περιεχόμενο χωρίς 
προκατάληψη και μεροληψία

 Ο καθένας να συνεισφέρει δημοσιογραφικά 
κείμενα σχετικά με μεγάλα ή μικρά γεγονότα, 
είτε από άμεση εμπειρία, ή ως συμπερίληψη 
από άλλη πηγή

 Να αποτελέσει μια εναλλακτική ροή 
ειδήσεων με ελεύθερο περιεχόμενο, δίπλα 
στα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία 



  

Τι είναι τα Βικινέα; 

 Είναι ειδήσεις με ότι αυτό σημαίνει 
 Είναι ουδέτερα ή γράφονται με ουδέτερη 

οπτική
 Είναι επαληθεύσιμα, αφού αναφέρουν τις 

πηγές
 Είναι στοχευμένα, πραγματολογικά και 

επίκαιρα
 Είναι εξίσου παγκόσμια και τοπικά 
 Είναι συνεργατικά, αφού όλοι μπορούν να 

γράψουν σ'αυτά



  

Τι δεν είναι τα Βικινέα

 Δεν είναι έντυπο. Η μορφή των άρθρων τους 
και ο τρόπος που γράφονται διαφέρει 

 Δεν είναι chat, forum  ή βήμα για αγορεύσεις
 Δεν είναι αποθετήριο αρχείων, μπλογκ ή χώρος 

φιλοξενίας ιστοσελίδων
 Δεν είναι θέατρο ιδεολογικών συγκρούσεων 
 Δεν είναι Βικιπαίδεια, ούτε κάλαθος αχρήστων 

για ότι διαγράφεται εκεί 
 Δεν είναι δελτία τύπου, έγγραφες πηγές, 

διαφημίσεις, εγκυκλοπαιδικά άρθρα ή editorials



  

Βασικές πολιτικές στα Βικινέα

 Ουδέτερη οπτική γωνία 
 Copy right (δεν αντιγράφουμε ποτέ άλλες 

ειδήσεις, εκτός κι ρητά επιτρέπεται και οι άδειες 
είναι συμβατές )

 Παράθεση πηγών, όχι όμως και παραπομπών
 Ποιοτικός έλεγχος και εξέταση των άρθρων 

πριν την δημοσίευση
 Οδηγοί στυλ και περιεχομένου 



  

Διαφορές με την Βικιπαίδεια
 Ασχολούνται μόνο με ειδήσεις (γεγονότα 3 το 

πολύ ημερών)
 Δεν είναι έργα σε εξέλιξη. Αποτυπώνουν το 

στιγμιότυπο (αν υπάχει αλληλουχία γεγονότων 
γράφονται ξεχωριστά άρθρα για το καθένα)

 Η πρωτότυπη έρευνα όχι μόνο επιτρέπεται, 
αλλα ενθαρρύνεται 

 Εύλογη χρήση εικόνων δεν είναι αποδεκτή 
 Διαφορετικές άδειες μεταξύ των δύο 

εγχειρημάτων (2.5 CC-BY και 3.0 CC-BY-SA 
αντίστοιχα) 



  

Πώς να γράψετε στα Βικινέα; 

 Βρείτε μια είδηση (μια μικρή βόλτα από τις 
ειδήσεις του Google θα σας δώσει χιλιάδες)

 Επιλέξτε έναν τίτλο (χωρίς να βάλετε σημεία 
στίξης στο τέλος)

 Πηγαίνετε στην Κύρια Σελίδα των Βικινέων και 
επιλέξτε το πεδίο  Δημιουργείστε ένα νέο 
άρθρο στην επικεφαλίδα

 Πληκτρολογείστε εκεί τον τίτλο σας και πατήστε 
το σχετικό κουμπάκι  

http://el.wikinews.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1/header


  

Πλαίσιο επεξεργασίας 



  

Τελειώσατε με το κείμενο: Βάλτε 
πηγές



  

Τέλος προσθέστε εικόνες & 
κατηγορίες 

 Συντακτικό ίδιο με όλα τα βίκι 

[[Κατηγορία:Ελλάδα]]
 Για interwikis 

[[en:Τίτλος άρθρου]]
 Για συνδέσμους προς Βικιπαίδεια

[[w:Τίτλος άρθρου ΒΠ]]
 Για εικόνες (μόνον από Commons)

[[Αρχείο:Όνομα εικόνας στα Commons]]



  



  

Ευχαριστούμε για
την υπομονή σας 

Glavkos

Nataly8

Διανέμεται υπό την CC-BY-SA 3.0
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