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From: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ [mailto:phplist-bounces@eellak.gr]
Sent: Monday, December 16, 2019 9:03 PM
To: tzelepi@kom.duth.gr
Subject: Κάλεσμα για προτάσεις έργων ανοικτού κώδικα στο Google Summer of Code 2020

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), θα συμμετέχει στο πρόγραμμα
Google Summer of Code το 2020 ως mentor organization, και θα στηρίξει έργα
ανοιχτού κώδικα από φοιτητές και ερευνητές ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών
κέντρων.
To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα
έργο ανοιχτού κώδικα και να μάθουν πώς είναι να εργάζονται σε ένα περιβάλλον
ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες
φοιτητές από όλο τον κόσμο αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες, συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στην ανάπτυξη δημοφιλών έργων ανοικτού λογισμικού. To GSoC
υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και από το 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σε
αυτό περισσότεροι από 15.000 φοιτητές από 118 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν
περισσότερες από 36.000.000 γραμμές κώδικα για 686 οργανισμούς ανοιχτού
λογισμικού.
Στο Google Summer of Code 2019 συμμετείχαν 201 οργανισμοί από 101 χώρες και
εκατοντάδες φοιτητές σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετείχε στο GSOC με 13 έργα ανοιχτού κώδικα
το 2019, 10 έργα το 2018 και με 4 έργα το 2017.
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκήςερευνητικής κοινότητας σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
να προτείνουν επεκτάσεις έργων ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται ευρέως
στην Ελλάδα για να ενταχθούν στο Google Summer of Code 2019, συμπληρώνοντας
αυτή τηφόρμα μέχρι τις 20/1/2020.

Για να προωθήσετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη σελίδα προώθησης μας, αντί για το
κουμπί προώθησης της εφαρμογής ηλ. ταχυδρομείου σας.
Για να αλλάξετε τα στοιχεία σας και να διαχειριστείτε την εγγραφή σας στις λίστες μας, επισκεφθείτε τις
ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μελλοντικά newsletters, μπορείτε να διαγραφείτε εδώ.
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