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Αθήνα, 22/11/2019 

Public Makers Info Day 

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00-18:00, η μη-κερδοσκοπική          
οργάνωση Inter Alia διοργανώνει στο γραφείο της (Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα)           
Ημέρα Ενημέρωσης για το περιεχόμενο και τους στόχους της δράσης Public Makers,            
καθώς και για τις προσεχείς δραστηριότητες και τα προσεχή εκπαιδευτικά          
προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης στην Αθήνα           
και το εξωτερικό. 

Η δράση Public Makers υλοποιείται από τη Inter Alia, σε συνεργασία με τους             
μη-κερδοσκοπικούς φορείς WIDE/Women in Digital Empowerment Luxembourg       
(Λουξεμβούργο, Συντονιστής), Polygonal (Ιταλία, Συνεργάτης), και Centar Tehnicke        
Kulture Rijeka (Κροατία, Συνεργάτης), και στοχεύει: 

● στην ενδυνάμωση των νέων μέσα από τη χρήση των ανοικτών δεδομένων με            
έμφαση στην Ψηφιακή Κοινωνική Καινοτομία (DSI), 

● στην υποστήριξη των νέων ώστε να είναι πιο δραστήριοι σε κοινωνικό επίπεδο, 
● στην εκπαίδευση των νέων ώστε να είναι φορείς κοινωνικού μετασχηματισμού          

μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και ανοικτών δεδομένων, 
● στην προώθηση του hackathon ανοικτών δεδομένων ως εργαλείου για τη          

δικτύωση, την ανταλλαγή γνώσεων και έμπνευσης, καθώς και για την ανάπτυξη           
ερευνών σε τοπικό επίπεδο και για την παροχή δεδομένων ως υπηρεσίας. 

Συνολικά, η δράση επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με τις            
δυνατότητες που προσφέρουν τα ανοικτά δεδομένα και να δημιουργήσει Ανοικτούς          
Εκπαιδευτικούς Πόρους έτσι ώστε οι νέοι να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις            
ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις πολιτικές ανοικτών δεδομένων (ειδικά για την           
ενεργό συμμετοχή των πολιτών και τη νεολαία). 
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Η δράση Public Makers συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, KA2 -           
Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, Στρατηγικές          
Συμπράξεις για τη Νεολαία. 

___________________ 

Public Makers Info Day  
Ημερομηνία: Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019  
Ώρα: 14:00-18:00  
Τοποθεσία: Inter Alia, Βαλτετσίου 50-52, 10681, Αθήνα  
Είσοδος: Ελεύθερη 
Σελίδα του event στο Facebook: https://www.facebook.com/events/601472547328339/  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αμέρισσα Γιαννούλη          
(giannouli@interaliaproject.com) και την Ρεβέκκα Κεφαλέα (kefalea@interaliaproject.com).  
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