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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναζήτηση συνεργατών για την παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού και

εκπαιδευτών

                

Στο πλαίσιο των δράσεων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr) για

την  διεξαγωγή  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  που  αφορούν  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες  έχει

ξεκινήσει  από  τον  Μάιο  η  δράση  Code+Create.  Το  code+create αφορά  μαθήματα

προγραμματισμού,  ρομποτικής,  τρισδιαστάτης  εκτύπωσης,  σχεδιασμού  και  ανάπτυξης

εφαρμογών για κινητά και δικτυακούς τόπους τα οποία απευθύνονταν σε παιδιά ηλικίας 15-18.

Τα  τμήματα  που  δημιουργήθηκαν  είναι  μικτά  με  εφήβους  από  την  Ελλάδα  και

πρόσφυγες/μετανάστες. 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. 

Η δράση αυτή συνεχίζεται στην Αθήνα και τον Νοέμβριο όπου ξεκινά με

καινούργιους μαθητές και μαθήματα.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε συνεργάτες για την παραγωγή ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού

και εκπαιδευτών για τα εξής μαθήματα*:

• Introduction to 3D printing, robotics and IoT applications  

• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 24 ωρών στα αγγλικά για  μαθητές 15 –  18

ετών

• Διεξαγωγή  μαθημάτων:  2  φορές  την  εβδομάδα  από  3  ώρες  για  τέσσερις

εβδομάδες

• Introductory Python programming 

• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 24 ωρών στα αγγλικά για  μαθητές 15 –  18

ετών

• Διεξαγωγή  μαθημάτων:  2  φορές  την  εβδομάδα  από  3  ώρες  για  τέσσερις

εβδομάδες

• Use of LibreOffice for an office automation environment 

• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 48 ωρών στα αγγλικά για  μαθητές 18 –  24

ετών

• Διεξαγωγή μαθημάτων: 2 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες για οκτώ εβδομάδες

• Digital Content Production and Web Design 

                                        

https://www.facebook.com/codecreateworld/?ref=br_rs
http://www.eellak.gr/


• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 48 ωρών στα αγγλικά για  μαθητές 18 –  24

ετών

• Διεξαγωγή μαθημάτων: 2 φορές την εβδομάδα από 3 ώρες για οκτώ εβδομάδες

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ώστε να καλύπτει τις

ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτών τόσο για την παρακολούθηση των μαθημάτων με

τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών όσο και για την παρακολούθηση των μαθημάτων σε επόμενο

χρόνο χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτών (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Τα μαθήματα όπως και το εκπαιδευτικό υλικό θα διεξαχθούν στα Αγγλικά.

Ο χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Εάν σας ενδιαφέρει ένα από τα δύο καλέσματα ή και τα δύο και θέλετε να συμμετέχετε και

εσείς στη δράση Code+Create επισκεφτείτε για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις:

• εδώ για τους συνεργάτες για το εκπαιδευτικό υλικό και 

• εδώ για τους συνεργάτες εκπαιδευτές

*Ο υποψήφιος συνεργάτης μπορεί να κάνει αίτηση για την παραγωγή υλικού ή για

την διεξαγωγή μαθημάτων ή και για τα δύο

__________________________________________________________________

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 (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/2017/09/21/7757/
https://edu.ellak.gr/2017/09/19/kalesma-gia-paragogi-ekpedeftikou-ilikou/

