Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου για το
Ενημερωτικό δελτίο της ΕΕΛ/ΛΑΚ
Στις 10 Μαίου ξεκίνησε η καμπάνια: Πείτε μας τη γνώμη σας για το περιεχόμενο του
ενημερωτικού δελτίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Δείτε 
εδώ
τον σύνδεσμο).
Η καμπάνια στάλθηκε στους αποδέκτες της λίστας ενημέρωσης ΕΕΛ/ΛΑΚ και αναρτήθηκε σε
social media.
Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του περιεχομένου των δικτυακών
τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου:
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
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Υπάρχει κάποιο/α θέμα/τα που σας ενδιαφέρει και που θα θέλατε να προστεθεί/ούν στην
θεματολογία των δικτυακών τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ;

Ενδεικτικές απαντήσεις:
●

α) ποια είναι τα ανοικτά δεδομένα που ενδιαφέρουν τους πολιτικούς και γεωτεχνικούς
μηχανικούς β) που μπορούν αν απευθύνονται οι δημιουργοί νέων προγραμμάτων λ.χ. από
διδακτορικές διατριβές

●

Ναι , μπορείτε να γράφετε και με τι ασχολούνται οι κοινότητες projects, meetups κ.α.
community.ellak.gr

●

Βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ανοικτής πρόσβασης για τα θέματα που
καλύπτετε. Προτάσεις εφαρμογών για φορητές συσκεύες (smartphones, κ.λπ.) που
καλύπτουν την ανοικτή πρόσβαση και διευκολύνουν την πληροφόρηση των χρηστών για τα
θέματα που τους ενδιαφέρουν π.χ. εφαρμογή για την εύρεση 3D εκτυπωτών ανοικτού
κώδικα, εφαρμογές για εντοπισμό και διαχείριση πληροφοριακού υλικού ανοικτής
πρόσβασης, κ.λπ.

●

Περισσότερα θέματα εκπαίδευσης και γωνιά του εκπαιδευτικού.

●

θέματα εισαγωγικά για αρχάριους σε ζητήματα ελ/λακ και επιστήμης των υπολογιστών

●

Πληροφοριακά συστήματα για φορείς & οργανισμούς του Δημοσίου

●

Medical Application / Systems

●

BSD operating systems (OpenBSD, FreeBSD, HardenedBSD. Bitrig, etc)

●

σχολιασμός ελληνικής επικαιρότητας, π.χ. με βάση το θέμα της επικαιρότητας κάθε
εβδομάδα να στέλνεται στους σχετικούς ένας σκελετός για εκφράζουν τις απόψεις τους
επώνυμα ή ανώνυμα!!!

●

open hardware

●

ERP

Έχετε κάποια σχόλια ή ιδέες που θέλετε να προτείνεται για να βελτιώσουμε την
ποιότητα/θεματολογία κλπ των δικτυακών τόπων της ΕΕΛ/ΛΑΚ;

Ενδεικτικές απαντήσεις:

●

Πρέπει να κάνετε και άλλες δράσεις εκτός Αθήνας!!!! Θεσσαλονίκη, Πάτρα , Ηράκλειο ...
smartcities, projects , events όλα έχουν μαζευτεί στην Αθήνα . Πρέπει να κάνετε κάτι για
αυτό!!!

●

Βοήθεια στον επαγγελματία

●

Καλύτερες μεταφράσεις και άρθρα για πορίσματα από την επεξεργασία ανοιχτών
δεδομένων ή τη χρήση ανοικτού λογισμικού

●

Διευκρινιστε καλύτερα.τι είνσι ΕΛΛΑΚ

●

Περισσότερες συγκρίσεις των προϊόντων ελεύθερου λογισμικού με αυτά των κλειστού
κωδικα, ώστε να προσελκύσει περισσότερους χρήστες.

●

Κάποια να είναι πιο απλά,πιο ευκολα κατανοητά από απλούς αναγνώστες και οχι
οπωσδήποτε από ενημερωμένους επιστήμονες. Ισως ένα ένθετο λίγο popular tech

●

νέφος όρων ή λέξεωνκλειδιών άρθρων (tag cloud) στα δεξιά της οθόνης σαν επιπλέον
στοιχείο αναζήτησης

●

Να προστεθούν περισσότερα εκπαιδευτικού περιεχομένου θέματα.

●

Collective Absolute Guides for everything.

●

Δεν γνωρίζω όλους τους ιστότοπους. Αλλά σε αυτούς που είδα, παρατήρησα ότι δεν
'προωθούνται/παρουσιάζονται' όλοι και όλα όπως θα έπρεπε. Είναι σαν να θέλετε να
πουλήσετε το καλύτερο προϊόν σας αλλά παράλληλα θέλετε και να το κρατήσετε μόνο για
εσάς. Χρειάζεστε περισσότερο ανοικτότητα. Έχετε να παρουσιάσετε και να προφέρετε υλικό
που πολλοί θα ήθελαν να γνωρίζουν, αλλά παραμένετε με 'δύσκολη πρόσβαση' προς τους
άλλους. Το ότι έχετε αναρτήσει υλικό δεν σημαίνει ότι σταματάτε εκεί. Χρειάζονται κι άλλες
ενέργειες για να συνδέσετε τις προσπάθειές σας με τα επιθυμητά για εσάς κοινά.

●

Γίνονται κάποια cross  posts, μιας και είναι πολλές οι διαφορετικές σελίδες  θεματικές για
τις οποίοες παίρνω ενημέρωση.

●

Το σχόλιο αφορά το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με άρθρα που αφορούν
προσκλήσεις για συμμετοχή ή παρακολούθηση εκδηλώσεων/ημερίδων. Πολύ συχνά
παρατηρώ ότι αφορούν παρελθόντα χρόνο. Προτείνω αυτού του τύπου οι
προσκλήσεις/εκδηλώσεις να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα άρθρα του μηνιαίου
ενημερωτικού δελτίου (το οποίο έχει απολογιστικό χαρακτήρα) και να γνωστοποιούνται σε
προγενέστερο χρόνο από το χρόνο πραγματοποίησης ή λήξης της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος (σε εβδομαδιαία βάση ενδεχομένως) μέσω άλλου τύπου ενημερωτικό δελτίο
(κάτι σαν πρόγραμμα εκδηλώσεων), ώστε κάποιος που ενδιαφέρεται να μπορέσει έγκαιρα
να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του.

●

να υπάρχει πάντα κάτι που σχολιάζει την επικαιρότητα, π.χ. αυτή την εβδομάδα τα
περίφημα charts με τις οφφσηορε!

●

Βελτίωση της γραφής των κείμενων

●

Οι διακτυακοί τόποι της ΕΕΛ/ΛΑΚ έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι πολλοί και έτσι
διασκοπρίζεται το σημαντικό έργο και η πληροφόρηση που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος
τρόπος ενοποίησης τους στο κεντρικό διακτυακό τόπο της ΕΕΛ/ΛΑΚ και, στη συνέχεια, να
ανοίγουν σε διαφορετική σελίδα?

●

σπανια σας διαβαβαζω οποτε δεν γνωριζω

●

περισσότερες αναλύσεις από ειδήμονες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ως συντάκτης σε δικτυακούς
τόπους της ΕΕΛ/ΛΑΚ, σε ποιο θέμα;
12 άτομα εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για να γράφουν στους δικτυακούς τόπους της
ΕΕΛ/ΛΑΚ

