Τρίτη 1 Αυγούστου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κάλεσμα για προτάσεις συμμετοχής στο 1ο MoodleMoot στην Ελλάδα

To Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το TEI Αθήνας,
το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, διοργανώνουν τέλη
Νοεμβρίου στην Αθήνα το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Moodlemoot και καλούν όλους τους
ενδιαφερόμενους να καταχωρήσουν την πρόταση τους στο https://ellak.gr/moodlemootgr/.

Τα συνέδρια MoodleMoot διεξάγονται σε όλο τον κόσμο, με έμφαση στην ενθάρρυνση της
συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών της πλατφόρμας διαχείρισης
μαθημάτων και ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle.
Σκοπός του 1ου Πανελλήνιου MoodleMoot
Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική
κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην
εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα,

καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις

λειτουργιών του moodle στην Ελλάδα και διεθνώς.
Θεματικές ενότητες MoodleMootGR:
•

Καλές

πρακτικές

χρήσης

Moodle

στην

Πρωτοβάθμια

και

στη

Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση
•

Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

•

Καλές πρακτικές χρήσης από Εταιρίες και Οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle

•

Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle

•

Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες και άλλα ανοιχτά λογισμικά

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:
•

Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

•

Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας.

•

Ερευνητές της Εκπαίδευσης.

•

Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

•

Εταιρίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το
Moodle.
Μπορείτε να υποβάλετε την πρόταση σας συμπληρώνοντας το
https://ellak.gr/moodlemootgr/

__________________________________________________________________
Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30
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

(internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

Initiative

