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Θέμα: Υποστήριξη Δράσεων Εθελοντών

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού και Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,  www.eellak.gr) βρίσκεται στη

διαδικασία  αναζήτησης  σχολικών  αιθουσών  σε  σχολικά  συγκροτήματα  εντός  των  ορίων  του

Δήμου  Αθηναίων,  κοντά  σε  σταθμό  μετρό,  προκειμένου  να  φιλοξενηθούν  εκεί  απογευματινά

μαθήματα  αξιοποίησης  ανοιχτού  περιεχομένου  για  τον  εμπλουτισμό  της  wikipedia

(http://el.wikipedia.org), του openstreetmap (www.openstreetmap.org) καθώς και για εισαγωγικά

μαθήματα  προγραμματισμού.  Τα  μαθήματα  θα  είναι  ανοιχτά  σε  εκπαιδευτικούς,  γονείς  και

μαθητές.

Σκοπός  των  ανοιχτών  μαθημάτων  αυτών  είναι  η  ανάπτυξη  της  δεξιότητας  συγγραφής

εγκυκλοπαιδικών λημμάτων και η εκμάθηση βασικών αρχών προγραμματισμού. 

Πέρα από τη χρήση των εργαλείων και την εκμάθηση των τεχνικών που είναι σαφώς αντικείμενο

διδασκαλίας,  στο  σχολείο  αυτό  μαθαίνει  κανείς  να  γράφει  σε  εγκυκλοπαιδικό  ύφος:  να  είναι

αντικειμενικός,  να  εκφράζεται  ουδέτερα,  να  μην  μεροληπτεί,  να  τεκμηριώνει  το  λόγο  του  και

ταυτόχρονα να γίνεται κατανοητός από τον μη ειδικό. Ο σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα, η

καλή  πίστη,  η  ευγένεια,  η  ευθύνη  του  λόγου  και  η  μετουσίωση  της  κριτικής  μέσα  σε  ένα

συνεργατικό περιβάλλον διδάσκονται επίσης. 

Τα μαθήματα αξιοποίησης ανοιχτού περιεχομένου πέρα από τη φανερή αξία με τον εμπλουτισμό
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των  λημμάτων  της  διαδικτυακής  εγκυκλοπαίδειας,  καλλιεργούν  επίσης  και  τις  παραπάνω

δεξιοτητες στους συντάκτες που αποκτούν την ικανότητα της ενεργητικής αλληλεπίδρασης με τη

γνώση.

Στα μαθήματα του Σχολείου μπορεί να προσέλθει οποιοσδήποτε χωρίς εγγραφή. Επίσης μπορεί

κανείς να συμμετέχει με λίγες ή αραιές παρακολουθήσεις εφόσον μελετά κατ' ιδίαν.

Η δράση των Ανοιχτών Μαθημάτων εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την

υποστήριξη  δράσων  πληθοπορισμου  για  παραγωγή,  εμπλουτισμό  και  χρήση  ανοιχτού

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

φορείς, https://ellak.gr/ta-meli-ths-eellak/) υποστηρίζουν όλες τις εθελοντικές δράσεις/ομάδες για να

διαθέσουν το περιεχόμενο που παράγουν με ανοιχτές άδειες. Επιπλέον συντονίζει και προωθεί

δράσεις  εθελοντών  για  την  συνδιοργάνωση  μαραθωνίων  περιεχομένου  &  προγραμματισμού

(editathons & hackathons) όπως εφαρμογών αξιοποίησης ανοιχτών δεδομένων, εμπλουτισμού &

χρήσης της wikipedia & openstreetmap. 

Για τη λειτουργία του Σχολείου θα χρειαστεί η παραχώρηση από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων

δύο σχολικών αιθουσών, για χρήση σε απογευματινές ώρες.

 

                Με εκτίμηση,        
Ο πρόεδρος ΔΣ       

Θεόδωρος Καρούνος
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