ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ HACKADEMY
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
TI ΕΙΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ HACKADEMY?

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Μία συναρπαστική on-line εµπειρία µάθησης και δηµιουργίας όπου
µπορείτε να λάβετε δωρεάν µέρος σε κάποια (ή σε όλα) από τα 3
µαθήµατα του Εργαστηρίου. Με το τέλος των µαθηµάτων, θα έχετε την
ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις ψηφιακές δεξιότητες που αποκτήσατε στα
µαθήµατα, στον 3-ήµερο Κοινωνικό Hackathon του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) που θα οργανωθεί το καλοκαίρι
του 2021. Εκεί, θα συµµετάσχετε µε άλλες οµάδες για να συν
δηµιουργήσετε ψηφιακές λύσεις πάνω σε προβλήµατα που αφορούν
τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών. Οι
ηµεροµηνίες του Hackathon θα καθοριστούν µε βάση την πορεία
της πανδηµίας του COVID19.

To εργαστήριο διαθέτει 30 θέσεις µε στόχο τη δηµιουργία ισχυρών
οµάδων και την προώθηση της συνεργασίας. Τα µαθήµατα είναι ανοικτά
σε νέους ανθρώπους µεταξύ 16 και 29 ετών.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΩ?
Το Κοινωνικό Εργαστήριο Hackademy θα ανοίξει τις πόρτες του
από την 1η Απριλίου 2021 σε 4 χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της
Ελλάδας. Η εκπαίδευση θα γίνει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του
2021, µε τη χρήση τεχνικών ‘µάθησης µέσω παραδειγµάτων’ που
θα κρατήσουν αµείωτο το ενδιαφέρον και ταυτόχρονα θα προσφέρουν
ενδιαφέρουσες εµπειρίες! Και όλα αυτά αποκλειστικά on-line µε την
καθοδήγηση ενός µέντορα! Τα µαθήµατα περιλαµβάνουν:

Εάν έχετε ενδιαφέρον για µάθηση και νέες εµπειρίες στην ψηφιακή
τεχνολογία, διάθεση να δουλέψετε σε οµάδες τότε είστε αυτός ή αυτή
που ψάχνουµε! Δηλώστε συµµετοχή και συµµετάσχετε ενεργά στα
µαθήµατα.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ;
Συµπλήρωσε την αίτηση on-line έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου
2021: https://forms.gle/DKqhJDCwGZnsfCYa8.
Θα σε ενηµερώσουµε πριν την έναρξη των µαθηµάτων.
To σύνολο των µαθηµάτων και η συµµετοχή στο Hackathon του ΕΑΠ
προσφέρονται Δωρεάν και δεν υπάρχει κανένα κόστος ή άλλη
υποχρέωση για τους συµµετέχοντες.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
•

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (WEB DESIGN) – 40
ώρες
Για εσένα που ενδιαφέρεσαι να µάθεις πως λειτουργεί ο Ιστός, πως να
δηµιουργείς ιστοσελίδες µε ειδικά αυτόµατα εργαλεία, και να
κατανοήσεις τα βασικά συστατικά ενός website. Με το τέλος αυτού του
µαθήµατος, θα ξέρεις:
•
•
•

πως να δοµήσεις ένα website και να το κάνεις ελκυστικό στο
κοινό,
τα βασικά των γλωσσών του Παγκοσµίου Ιστού και τεχνικές για
να σχεδιάζεις δυναµικούς ιστοτόπους,
να χρησιµοποιείς εργαλεία CMS όπως το WordPress και το Joomla.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ (GRAPHICS) – 20 ώρες
Ήθελες πάντα να µάθεις πως να σχεδιάζεις γραφικά για το Internet ή για
ψηφιακά βιβλία; πως να δηµιουργείς posters, γραφικά για µηνύµατα στα
κοινωνικά δίκτυα και µπροσούρες? Αυτό το µάθηµα θα σε βοηθήσει
µαθαίνοντάς σου:
•
•
•
•

τις βασικές αρχές του οπτικού σχεδιασµού,
πως να δουλεύεις µε raster και vector γραφικά,
την ψυχολογία των χρωµάτων και τις τεχνικές συνδυασµού τους,
πως να προετοιµάζεις γραφικά για το web ή για εκτύπωση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (MOBILE
APPs) – 40 ώρες
Αν θες να µάθεις τι χρειάζεται για να αναπτύξεις προγραµµατιστικές
εφαρµογές, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο παρά αυτό το πρόγραµµα! Σε
αυτό, θα µάθεις:
•
•
•
•

το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών για κινητά,
πως να σχεδιάζεις και να κατασκευάζεις το περιβάλλον του
χρήστη,
να δηµιουργείς λειτουργίες για κινητά τηλέφωνα,
να δηµοσιεύεις την εφαρµογή σου στο Google Store ή στο Αpple
App Store.

•

•
•

Eκπαίδευση online σε ψηφιακές δεξιότητες
µέσω µία
εµπειρίας γεµάτης από παραδείγµατα από τον πραγµατικό κόσµο
των ψηφιακών υπηρεσιών.
Πρόσβαση στην πλατφόρµα Social Hackademy Online
Platform για απευθείας επικοινωνία µε τοπικούς
κοινωνικούς φορείς που ενδιαφέρονται να έλθουν σε επαφή µε
νέους δηµιουργούς ψηφιακών υπηρεσιών.
Συµµετοχή στο 3ήµερο Κοινωνικό Hackathon του ΕΑΠ για την
ανάπτυξη συνεργατικών λύσεων σε κοινωνικές προκλήσεις.
Απονοµή πιστοποιητικών παρακολούθησης και open badges για τη
συµµετοχή στα µαθήµατα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να λάβετε το πιστοποιητικό παρακολούθησης, οι συµµετέχοντες θα
πρέπει:
•
•

να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα µαθήµατα που θα επιλέξουν,
να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες συνεργατικής ανάπτυξης
και να συµµετάσχουν στην αξιολόγηση των µαθηµάτων.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι δραστηριότητες αυτές λαµβάνουν χώρα στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου #hackAD. Για
περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
επικοινωνήσετε:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ερευνητική - Ερευνητική
Οµάδα DAISSY:
WWW: http://daissy.eap.gr @: info@daissy.eap.gr
Twitter: https://twitter.com/daissy_research
Έργο #HackAD: https://socialhackademy.eu

