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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Ανοιχτά Μαθήματα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών σε 2 σχολεία της

Αθήνας

Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Ανοιχτά  Σχολεία,  μια  πρωτοβουλία  του  δήμου

Αθηναίων με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Οργανισμός

Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) διοργανώνει  ελεύθερα μαθήματα στα παρακάτω

σχολεία:

• 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (Αδριανού             144, Πλάκα)       

• 76o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κυκλώπων 6, Πετράλωνα)

Στα  μαθήματα  αυτά  μπορεί  να  συμμετέχει  οποιοσδήποτε  επιθυμεί

(συμπληρώνοντας τις φόρμες εγγραφής) για να μάθει να συγγράφει λήμματα στη

Βικιπαίδεια, να μάθει τι είναι ένας Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ) καθώς και να

εξοικειωθεί  με  την  έννοια  των  πνευματικών  δικαιωμάτων,  να  αποκτήσει  τις

απαραίτητες δεξιότητες για να εμπλουτίζει με πληροφορίες χάρτες της γειτονιάς του ,

να μάθει να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί το Ubuntu Linux στο υπολογιστή του και να

εκπαιδευτεί στη χρήση τεχνολογιών Ανοιχτού Υλικού (Εφαρμογές 3d printing).

Σε αυτή τη σειρά των ανοικτών μαθημάτων θα καλυφθούν 5 θεματικές ενότητες

σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες ανά σχολείο:

• Σχολείο  Τρισδιάστατης  Εκτύπωσης:      Συνολικής  διάρκειας  6  ωρών  (δύο

τρίωρα μαθήματα)

• Σχολείο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων: Συνολικής διάρκειας 5 ωρών (δύο

μαθήματα     2,5 ωρών)

• Σχολείο OpenStreetMap: Συνολικής διάρκειας 6 ωρών (δύο τρίωρα μαθήματα)

• Σχολείο  Βικιπαίδειας:      Συνολικής  διάρκειας  8  ωρών  (τέσσερα  δίωρα

μαθήματα)

• Σχολείο Εγκατάστασης και ρύθμισης Ubuntu Linux: Συνολικής διάρκειας 6

ωρών (δύο τρίωρα μαθήματα)

•

Σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία τα σεμινάρια και την εργασία, θα δοθεί

βεβαίωση παρακολούθησης.

http://www.openstreetmap.org/search?query=%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD%206%2C%20%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B1#map=19/37.96687/23.71035
http://www.openstreetmap.org/search?query=%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20144%20%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B1#map=19/37.97321/23.73046


Το αναλυτικό πρόγραμμα, τα μαθήματα και η φόρμα εγγραφής για κάθε σχολείο είναι

διαθέσιμα   εδώ

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία, μια πρωτοβουλία

του δήμου Αθηναίων με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

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 Initiative (internationalbudget.org/what-we-

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

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

https://edu.ellak.gr/2016/12/27/i-engrafes-xekinisan-anichta-mathimata-tou-organismou-anichton-technologion-eellak-se-2-scholia-tis-athinas/

