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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χρήση Ανοιχτού Λογισμικού στην Εκπαίδευση
H Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο
πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του ανοιχτού λογισμικού έστειλε επιστολή στο
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος για
ένταξη στο μητρώο “Κεντρων Πιστοποίησης Μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες
Πληροφορίας

και

Επικοινωνιών

(ΤΠΕ)”

που

έχει

αναρτηθεί

στη

διεύθυνση

http://com2cert.cti.gr/images/pdf/prosklisiKEPIS_175_20150225.pdf.

Στον πίνακα των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής
αναγράφεται ρητά ότι θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο μόνο το λογισμικό και λειτουργικό
σύστημα της Microsoft. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από την ένταξη στο μητρώο τα εργαστήρια
που λειτουργούν με Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα http://ts.sch.gr/wiki/Linux/

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών των εργαστηρίων της πρόσκλησης
ώστε να συμπεριληφθούν και τα σχολικά εργαστήρια που έχουν υιοθετήσει το ανοιχτό λογισμικό
καθώς και να συμπεριληφθούν στις πιστοποιήσεις και τα πιο δημοφιλή λογισμικά ανοιχτού κώδικα.

Με δεδομένο ότι και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας σε
πρόσφατη επιστολή προς το ΒΗΜΑ έχει εκφράσει τη ρητή υποστήριξη του στην ουδετερότητα του
λογισμικού που επιλέγεται από το δημόσιο τομέα, περιμένουμε να υπάρξει ανάλογη ευαισθησία στο
θέμα του αποκλεισμού του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση.

Eδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη την επιστολή.

-Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ 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 τωνεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην
ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των
μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού,
Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα
Creative

Commons(http://wiki.creativecommons.org/Greece)

και

είναι

ιδρυτικό μέλος

του

COMMUNIA(http://www.communia-association.org/), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
Institute(http://opendatainstitute.org/),

είναι

μέλος

του

Open

Budget

Initiative(http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative/).
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