
Τετάρτη 08 Αυγούστου 2018 

Θέσεις συνεργατών για το co[de]+create

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) στο πλαίσιο της δράσης

co[de]+create αναζητά  συνεργάτες  για  το  νέο  μάθημα  “Web  Design  and  Web

Development”.

Το code+create αφορά μαθήματα προγραμματισμού, ρομποτικής, τρισδιαστάτης εκτύπωσης,

σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  εφαρμογών  για  κινητά  και  δικτυακούς  τόπους,  τα  μαθήματα

απευθύνονται  σε  νέους ηλικίας  18-30.  Τα  τμήματα που δημιουργούνται  είναι  μικτά με 20

Έλληνες και πρόσφυγες.  

Στόχος της δράσης είναι οι μαθητές να συνεργαστούν για μια κοινή εμπειρία μάθησης και να

αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για όλους τους νέους τόσο σε

εκπαιδευτικό  όσο  και  σε  επαγγελματικό  επίπεδο.  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  είναι  ελεύθερα

προσβάσιμο στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης https://elearn.ellak.gr. Κάθε μάθημα είναι

διαδραστικό και εποικοδομητικό και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να

εξελίξουν τις γνώσεις τους.

Αναζητούνται  συνεργάτες για  το νέο μάθημα: Web Design and Web Development  (24

ενότητες των 3 ωρών). 

Πιο συγκεκριμένα:

• Για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

• Educators 

• Facilitators

Εάν  ενδιαφέρεστε  για  τις  παραπάνω  θέσεις  θα  πρέπει  να  στείλετε  το  βιογραφικό  σας

σημείωμα στο hr@eellak.gr έως τις 26 Αυγούστου. 
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Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 36

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: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

                                        


