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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάλεσμα για εθελοντές εκπαιδευτές 

Ο Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  (ΕΕΛΛΑΚ)  στο  πλαίσιο  των  ανοιχτών  μαθημάτων  που

σχεδιάζει σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα, καλεί όσους

ενδιαφέρονται δηλώσουν συμμετοχή για εθελοντές/εκπαιδευτές στα ανοιχτά μαθήματα που θα

απευθύνονται δωρεάν σε όλους.

Το  κάλεσμα  του  Οργανισμού  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  απευθύνεται  σε  όλους  όσους

ενδιαφέρονται και έχουν την δυνατότητα και εμπειρία να διδάξουν εισαγωγικά μαθήματα

ανοιχτών  τεχνολογιών,  συνολικής  διάρκειας  3-4  δίωρα,  που  θα  περιλαμβάνουν  τις

παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στη Χρήση Linux

2. Εισαγωγή στη Χρήση LibreOffice 

3. Εισαγωγή στην Python

4. Σχεδιασμός Διαδικτυακών Εφαρμογών και Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου

5. Εκπαιδευτική Ρομποτική - Διαδίκτυο των Πραγμάτων

6. Εισαγωγή στο 3d Scanning, 3d Design & 3d Printing

7. Εκμάθηση συγγραφής λημμάτων στην Wikipedia

8. Χρήση και επεξεργασία χαρτών στο OpenStreetMap

9. Δημοσιογραφία των Πολιτών

Οι  εθελοντές/εκπαιδευτές  που  ενδιαφέρονται  να  συμμετέχουν  σε  αυτή  την  πρωτοβουλία  θα

μπορούσαν  να  είναι  εκπαιδευτικοί  από  το  χώρο  της  πληροφορικής  ή  συναφών  αντικειμένων,

μεταπτυχιακοί  φοιτητές  ΑΕΙ/ΤΕΙ  ή  γενικώς  άτομα  με  γνώσεις  στα  ανάλογα  αντικείμενα   όπως

περιγράφονται παραπάνω και με εκπαιδευτική εμπειρία. 

Τα μαθήματα θα διοργανώνονται σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ και φορείς της

τοπικής αυτοδιοίκησης στις πόλεις που θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις διεξαγωγής τους.  

                                        

https://eellak.ellak.gr/i-eteria-eleftherou-logismikoulogismikou-anichtou-kodikaeellak/


Για τα μαθήματα υπάρχει ήδη διαθέσιμο ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο  elearn.ellak.gr με

την άδεια CC-BY-SA το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί.

Οι  εθελοντές-εκπαιδευτές  θα  λαμβάνουν  βεβαίωση  συνεργασίας  από   την  ΕΕΛΛΑΚ  και  το

αντίστοιχο Πανεπιστήμιο μέλος της ΕΕΛΛΑΚ. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος   εδώ  .  

---

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

                                        

https://ellak.gr/etisi-simmetochis-ethelonton-ekpedefton-sta-anichta-mathimata-tis-eellak/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el
https://elearn.ellak.gr/
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