20 Φεβποςαπίος 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γίνε ο πρώηος διεθνώς πιζηοποιημένος εκπαιδεσηής ζηα ανοιτηά δεδομένα
Η Εηαιρεία Ελεύθεροσ Λογιζμικού / Λογιζμικού Ανοιτηού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr), ζηο πλαίζιο ηων δπάζεών ηηρ για ηην πποώθηζη ηων ανοισηών δεδομένων
και ηηρ ζςνεπγαζίαρ ηηρ με ηο Open Data Institute ωρ ο ελληνικόρ κόμβορ ηος, ππόκειηαι να
σπημαηοδοηήζει όλα ηα έξοδα για ηη ζςμμεηοσή δύο (2) αηόμων ζηο εκπαιδεςηικό ζεμινάπιο
ηο οποίο θα διεξασθεί από ηιρ 2 έως ηις 6 Μαρηίοσ 2015 ζηα κενηπικά γπαθεία ηος ODI ζηο
Λονδίνο. Το ζεμινάπιο έσει ωρ ζηόσο ηην πιζηοποίηζη ODI Registered Trainer, η οποία θα
ολοκληπωθεί μεηά από εξεηαζηική διαδικαζία.
Τα δύο άηομα πος θα επιλεσθούν και θα λάβοςν ηην πιζηοποίηζη, ενηάζζονηαι ζηο μηηπώο
ηων εκπαιδεςηών ηος ODI Athens και θα έσοςν ωρ ελάσιζηη ςποσπέωζη ηη δωπεάν
διοπγάνωζη ηπιών (3) ανηίζηοισων ζεμιναπίων για ηην εκπαίδεςζη εκπαιδεςηών
πποεπσόμενων από ηα μέλη ηηρ ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Αιηήζεις ζσμμεηοτής μπορούν να καηαθέζοσν όλοι οι πηστιούτοι πανεπιζηημίοσ με
ηην προϋπόθεζη όηι έτοσν αποδεδειγμένη εναζτόληζη με ηα ανοιτηά δεδομένα και
διδακηική εμπειρία. Όζοι ενδιαθέπονηαι να ζςμμεηέσοςν θα ππέπει να αποζηείλοςν ηο
βιογπαθικό ηοςρ κι ένα ζύνηομο κείμενο ηο οποίο θα πεπιέσει ηοςρ λόγοςρ για ηοςρ οποίοςρ
ενδιαθέπονηαι να ζςμμεηέσοςν ζηο ζεμινάπιο κι ένα ζσέδιο δπάζεων για ηη μελλονηική ηοςρ
ζςνεπγαζία με ηο ODI Athens ζηο info@eellak.gr, με καηαληκηική ημεπομηνία αιηήζεων ηην
Τεηάπηη 25 Φεβροσαρίοσ 2015 και ώρα 10 π.μ.
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ηη ζςμμεηοσή και ηο πεπιεσόμενο ηος ζεμιναπίος ςπάπσοςν
διαθέζιμερ ζηο www.ellak.gr

Γηα ηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ
H κε-θεξδνζθνπηθή Εηαηξεία ΕΛ/ΛΑΚ ηδξύζεθε ην 2008,

ζήκεξα απνηειείηαη από 29

Παλεπηζηήκηα, Εξεπλεηηθά Κέληξα θαη θνηλωθειείο θνξείο. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έρεη ωο θύξην ζηόρν λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλνηρηόηεηα θαη εηδηθόηεξα ζηελ πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηωλ Ανοισηών

Πποηύπων, ηνπ Ελεύθεπος Λογιζμικού, ηνπ Ανοισηού Πεπιεσομένος, ηωλ Ανοισηών
Δεδομένων θαη ηωλ Τεσνολογιών Ανοισηήρ Απσιηεκηονικήρ ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ
δημόζιος ηομέα θαη ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηελ Ειιάδα, ελώ παξάιιεια θηινδνμεί λα απνηειέζεη

θέληξν γλώζεο θαη πιαηθόξκα δηαιόγνπ γηα ηηο αλνηρηέο ηερλνινγίεο. Αλάκεζα ζηνπο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΕΕΛ/ΛΑΚ είλαη ηα πην πνιιά ειιεληθά Παλεπηζηήκηα θαη Εξεπλεηηθά
Κέληξα, ελώ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ δξάζεωλ ηεο ε ΕΕΛ/ΛΑΚ βαζίδεηαη ζηελ ζπλεξγαζία θαη
ελεξγή ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ηεο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ θαη δεκηνπξγώλ
Ειεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ, Αλνηρηνύ Πεξηερνκέλνπ θαη Τερλνινγηώλ Αλνηρηήο Αξρηηεθηνληθήο. Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ εθπξνζωπεί ηα Creative Commons (http://wiki.creativecommons.org/Greece) θαη
είλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ COMMUNIA (http://www.communia-association.org/), είλαη ν
ειιεληθόο θόκβνο γηα ην Open Data Institute (http://opendatainstitute.org/) θαη κέινο ηνπ Open
Budget Initiative (http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-

initiative/).
Επικοινωνία: Δέζποινα Μηηροπούλοσ: 210 7474-271, info at ellak.gr

