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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελετή αποφοίτησης της δράσης Code+Create 

Πραγματοποιήθηκε  εχθές  το  απόγευμα  η  τελετή  απονομής  πιστοποιητικών  παρακολούθησης

στους συμμετέχοντες της δράσης   Code+Create   στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Οι νέοι και νέες,

σε ευχάριστο κλίμα συζήτησαν τις προοπτικές που τους παρέχουν οι γνώσεις σε Web Design που

τους πρόσφερε το μάθημα (html, css, javascript)html, css, javascript)  που έλαβαν καθώς και πώς θα μπορούσαν να τις

αξιοποιήσουν σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες σπουδές και εργασίας τους.

Η δράση Code+Create αφορά την βιωματική κατάρτιση νέων ηλικίας 18-30 ετών, (Έλληνες

και  πρόσφυγες)  σε  ψηφιακές  δεξιότητες,  σε  εργαστήρια  που  έχουν  διαμορφωθεί

αποκλειστικά με τη χρήση ανοικτών τεχνολογιών αξιοποιώντας τις σχεδιαστικές αρχές των

Open Labs.

Η δράση ξεκίνησε  από την  άνοιξη  του  2017 σε συνεργασία  με  το FCA και  συνεχίζεται  με  τη

συνεργασία του IOCC και της Αποστολής ενώ έως σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από

350 νέοι. Ο χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης και

είναι  εξοπλισμένος  με  εργαλεία  ανοιχτών  τεχνολογιών,  και  φορητό  υπολογιστή  για  κάθε

συμμετέχοντα.

Όλο τα εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί για τη δράση είναι στα αγγλικά & ελληνικά και

διατίθεται  με  ανοιχτές  άδειες  χωρίς  χρέωση  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  μάθησης  (html, css, javascript)Moodle –

elearn.ellak.gr). Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί μαθήματα όπως Βασικές Δεξιότητες Χρήσης
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Υπολογιστών,  σχεδιασμός ιστοσελίδων και  δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου,  εισαγωγή στην

εκτύπωση  3D,  ρομποτική  και  εφαρμογές  IoT,  εισαγωγικός  προγραμματισμός  Python  και

εξοικείωση  με  εφαρμογές  γραφείου.  Κάθε  εκπαιδευόμενος  που  ολοκληρώνει  με  επιτυχία  τα

κριτήρια του κάθε μαθήματος λαμβάνει πιστοποιητικό και openbadge.

Περισσότερες  πληροφορίες  για  τη  δράση υπάρχουν διαθέσιμες  στο https://eellak.ellak.gr/code-

create/. Ο επόμενος κύκλος μαθημάτων πάνω στο  Web Design θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του

2020, και η πρόσκληση για εγγραφές είναι διαθέσιμη στο https://go.eellak.gr/web2020

________________________________________________________________

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

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  (html, css, javascript)wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (html, css, javascript)www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (html, css, javascript)opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (html, css, javascript)internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr
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