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Θέμα: Πρόταση για την Πρωτοβουλία "Σχολεία ανοιχτά στην γειτονιά, ανοιχτά 

στην κοινωνία." 

Σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής με ημερομηνία 06/03/2015 αρ. πρωτ. 62/ΘΚ και

ανταποκρινόμενοι  στο  δημόσιο  κάλεσμα  σας  η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού  και

Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,  www.eellak.gr) θα επιθυμούσε να καταθέσει την δική της

ολοκληρωμένη πρόταση για την Πρωτοβουλία "Σχολεία ανοιχτά στην γειτονιά, ανοιχτά

στην  κοινωνία."  Στόχος  μας  είναι  η  δημιουργία  ανοιχτών  απογευματινών  σχολείων

σχετικά με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

• Σχολείο Βικιπαίδειας

• Σχολείο ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτού περιεχομένου

• Σχολείο Οpen Street Map.

• Σχολείο 3D Printing 

• Σχολείο Κώδικα

Στα μαθήματα αυτά θα μπορεί να προσέλθει οποιοσδήποτε για να μάθει να συγγράφει

λήμματα στην Βικιπαίδεια, να εκπαιδευθεί στον ανοιχτό προγραμματισμό αλλά και στη

χρήση τεχνολογιών Ανοιχτού Υλικού (Εφαρμογές 3d printing ) καθώς και να αποκτήσεις

τις απαραίτητες δεξιότητες για να εμπλουτίζει με πληροφορίες τους ανοιχτούς χάρτες

της γειτονιάς του.
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Η συμμετοχή στα μαθήματα αυτά δεν θα είναι υποχρεωτική και θα προβλέπονται με

λίγες ή αραιές παρακολουθήσεις εφόσον μελετά κατ' ιδίαν.

Οι  δράσεις  αυτές  εντάσσονται  στον  συνολικό  σχεδιασμό  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  για  την

υποστήριξη δράσεων πληθοπορισμου για παραγωγή, εμπλουτισμό και χρήση ανοιχτού

περιεχομένου. Η Εταιρεία και τα μέλη της (29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και

κοινωφελείς φορείς) υποστηρίζει όλες τις εθελοντικές δράσεις/ομάδες για να διαθέσουν

το περιεχόμενο που παράγουν με ανοιχτές άδειες όπως επίσης και δράσεις συντακτών

της wikipedia, με ενδεικτικό παράδειγμα το Σχολείο της Βικιπαίδιας.

Επιπλέον συντονίζει και προωθεί δράσεις εθελοντών για τη συνδιοργάνωση μαραθωνίων

περιεχομένου  &  προγραμματισμού  (editathons  &  hackathons)  πχ  εφαρμογών

αξιοποίησης  ανοιχτών  δεδομένων,  εμπλουτισμού  &  χρήσης  της  wikipedia  &

openstreetmap.

Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου μαθημάτων σε κάθε σχολείο, θα ήταν επιθυμητό να

αποδίδονται στους εκπαιδευόμενους σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης, από τον

Δήμο Αθηναίων και την ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Η λειτουργία των Σχολείων αυτών θα απαιτήσει την παραχώρηση από την πλευρά του

Δήμου Αθηναίων αρχικά δύο σχολικών αιθουσών, για χρήση σε απογευματινές ώρες, σε

τρεις  δημοτικές  κοινότητες  (2η,  6η  και  7η),  πάντα  σε  συνεννόηση με την  αρμόδια

σχολική επιτροπή και των προϊστάμενο του σχολικού συγκροτήματος.

Από την πλευρά της η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα αναλάβει την εξεύρεση των απαραίτητων χορηγών

για την λειτουργία των σχολείων καθώς και την εξεύρεση των εθελοντών διδασκόντων

για την λειτουργία των σχολείων.

                        

                                                                                                                             Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ       
Διομήδης Σπινέλλης 

http://www.ellak.gr


