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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ  

“Αλοητηές Άδεηες ζηελ Εθπαίδεσζε” 

 
 

Η Εηαηξεία Ειεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ / Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, 

www.eellak.gr) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Εληαίν Σύιινγν Δηδαζθόληωλ ηνπ Φαξνθνπείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (galaxy.hua.gr/~sdp) δηνξγαλώλνπλ ηελ Τρίηε 9-7-2013 ζηης 12.00 ζηελ 

Αίζοσζα Τειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ,  ελεκεξωηηθή ζπλάληεζε - ζπδήηεζε κε ζέκα: 
"Αλοητηές Άδεηες ζηελ Εθπαίδεσζε" 
 
Τα αλνηθηά δηαδηθηπαθά καζήκαηα, ηα αλνηθηά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηα αλνηθηά 
ειεθηξνληθά ζπγγξάκκαηα θαη ηα αλνηθηά επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα θεξδίδνπλ 
ζπλερώο έδαθνο δηακνξθώλνληαο έλα λέν ηνπίν ζηελ εθπαίδεπζε. Υπόζρνληαη έλα ξηδηθό 
κεηαζρεκαηηζκό ηνπ ηξόπνπ πνπ δηεμάγεηαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία. Τα πιενλεθηήκαηα, νη ζπλέπεηεο θαη νη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη απνηεινύλ 
αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο θαη δηεξεύλεζεο.  
 
Οη αιιαγέο απηέο ζηεξίδνληαη ζηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ηωλ ηειεπηθνηλωληώλ θαη 
δηακνξθώλνπλ έλα λέν λνκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο πνπ αλαζηνράδεηαη ηε 
δεκόζηα ζθαίξα. Η γλώζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ ελαιιαθηηθώλ, δίλεη πεξηζζόηεξεο 
δπλαηόηεηεο ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο λα απνθαζίδνπλ γηα ηνλ ηξόπν 
δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο έξγνπ. 
 
Σηελ εθδήιωζε ζα κηιήζνπλ γηα ηηο αλνηρηέο άδεηεο θαη ζα απαληήζνπλ ζε απνξίεο θαη 
εξωηήζεηο νη: 
 
 - Γεωργία Αγγειάθε (Σπληνλίζηξηα ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο ηεο ΕΕΛ/ΛΑΚ γηα ηηο 
 Αλνηρηέο Άδεηεο  Φξήζεο):  
 Αλοηθηές άδεηες ζηελ εθπαίδεσζε: Ποηα είλαη ε παγθόζκηα εκπεηρία;  
 
 - Πρόδροκος Τζηαβός (Μέινο ηνπ ΔΣ θαη Ννκηθόο Σύκβνπινο ηεο ΕΕΛ/ΛΑΚ ): 
             Άδεηες Creative Commons θαη ε εθαρκογή ηοσς ζηελ Ειιεληθή πραγκαηηθόηεηα 
 
 - Παληειής Μπαιαούρας (Σπληνληζηήο ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο ηεο ΕΕΛ/ΛΑΚ γηα  ηα 
 Αλνηρηά Μαζήκαηα) :  
             Παροσζίαζε ορηδόληηας δράζες γηα ηα "Αλοηθηά Αθαδεκαϊθά Μαζήκαηα"   

 

 
Για ηην ΕΕΛ/ΛΑΚ  
 
H μη κεπδοζκοπική Εηαιπεία Ελεύθεπος Λογιζμικού/Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα 

(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδπύθηκε ηο 2008 από 25 Πανεπιζηήμια, Επεςνηηικά Κένηπα και 

Τεσνολογικά Ιδπύμαηα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έσει ωρ κύπιο ζηόσο να ζςμβάλλει ζηην πποώθηζη και ανάπηςξη ηος 
Ελεύθεπος Λογιζμικού, ηος Ανοισηού Πεπιεσομένος και ηων Τεσνολογιών Ανοισηήρ 

http://www.eellak.gr/
http://galaxy.hua.gr/~sdp/
http://eellak.gr/


 

 

Απσιηεκηονικήρ ζηο σώπο ηηρ εκπαίδεςζηρ, ηος δημόζιος ηομέα και ηων επισειπήζεων ζηην Ελλάδα, 
ενώ παπάλληλα θιλοδοξεί να αποηελέζει κένηπο γνώζηρ και πλαηθόπμα διαλόγος για ηιρ ανοισηέρ 

ηεσνολογίερ. Σπλεξγάδεηαη επίζεο κε ηα Creative Commons θαη είλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ 

COMMUNIA. 

 
Επηθοηλωλία: Δέζποηλα Μεηροπούιοσ 210-7474271 

http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://www.communia-association.org/

