Sprinturi de programare
Vrei să participi la dezvoltarea unei platforme ce își propune să susțină prin unelte digitale o uriașă
comunitate interdisciplinară? Ai un spirit liber și voluntar, pasionat de drepturi civile și progres
interdisciplinar? Te pricepi la programare sau design? Dacă ți-ai zis măcar de două ori „da”, hai
weekendul ăsta în echipa laboratorului media experimental Sponge ! Pizza, sucul și cafeaua le dăm
noi!
București, sâmbătă 23 mai și duminică 24 mai, începând cu ora 10:00 la sediul ActiveWatch
(Agenția de Monitorizare a Presei) din Calea Plevnei nr. 98, bl. 10C, et.1, Fundația Ceata în cadrul
laboratorului media experimental Sponge, organizează două sprinturi de programare care vor reuni
coderi, designeri web și oameni cu condei inițiați în limbaj tehnic. În cadrul sprinturilor se va lucra
la comun timp de două zile pentru a avansa într-un ritm rapid pe anumite probleme de dezvoltare
KEP (Knowledge Exchange Platform) și pentru rezolvarea problemelor apărute pe platforma
TheSponge.eu, dezvoltată în PHP.
Prima zi – sâmbătă, 23 mai 2015
KEP (Knowledge Exchange Platform) este o platformă colaborativă în curs de dezvoltare bazată pe
tehnologii libere moderne (Ruby on Rails și Ember.js) care își propune să pună în legătură
profesioniști, grupuri și resurse pentru realizarea de activități. Documentația pentru KEP poate fi
accesată aici: https://github.com/thesponge/kep/tree/develop
Iată câteva scenarii:
 listă de resurse disponibile la comun, mese, scaune, videoproiectoare, fișiere, pentru
organizarea de evenimente
 un grup sau profesionist are nevoie de ajutor din partea unui alt profesionist pentru
rezolvarea unor sarcini concrete, pentru care se specifică recompensa
 cei care propun o sarcină pot accesa sugestii din partea platformei de profesioniști pe care
să-i contacteze cu prioritate pe baza unui scor de compatibilitate calculat automat dintre
sarcină și profilurile acestora
 profesioniștii sunt notificați când apar sarcini de interes pentru aceștia
 utilizatorii existenți ai KEP-ului pot să invite profesioniști să intre pe platformă pentru
anumite sarcini, știind că sunt potriviți pentru rezolvarea lor, în acest fel asigurând o creștere
continuă a comunității din KEP
 integrare de instrumente externe colaborative pentru lucrul în echipă pe sarcini și creare de
spații virtuale partajate și agregate în platformă
În acest moment, KEP are implementată infrastructura necesară dezvoltării componentelor descrise

și are următoarele funcționalități de bază:
 înregistrare de utilizatori, creare de profiluri de utilizatori
 formulare pentru publicare de sarcini, încărcare de resurse, editare de profil
 corelare manuală între sarcini și resurse
Vino sâmbătă să ne ajuți să completăm lista de sarcini de programare la însuși KEP!
A doua zi – duminică, 24 mai 2015
TheSponge este platforma colaborativă de editare și publicare de articole din cadrul laboratorului
media The Sponge dezvoltat în PHP, cu tehnologiile libere Bootstrap și jQuery. Platforma are propriul
sistem de CRUD (Create, Read, Update, Delete) și POO (programare orientată pe obiecte).
Vino duminică să ne ajuți să triem problemele raportate și să le rezolvăm!
Fundația Ceata este o fundație românească dedicată libertății digitale și aliniată la filozofia
programelor libere a proiectului GNU. Ceata și-a început activitatea ca grup informal pe 10 iunie
2008 și a devenit fundație pe 15 februarie 2013. Încă de la formarea sa, Ceata se ocupă cu activismul
pentru programe libere, cu organizarea de evenimente pe tema libertății digitale și cu realizarea de
programe libere și de lucrări de cultură libere. Vă rugăm să sprijiniți activitatea Fundației Ceata prin
sponsorizări, donații regulate ca membru susținător, prin donații unice sau prin ajutor ca membru
voluntar.
Sponge este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media,
tehnologia informației și a transparenței.
Această activitate este finanțată în cadrul proiectului „Sponge - conectarea rețelelor și comunităților
de inovatori din domeniul media, tehnologia informației și a comunicării”. Pentru perioada aprilie
2014 – martie 2015, proiectul beneficiază de o finanțare în valoare de 74 163 de euro prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE
și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org

Intră în comunitatea SPONGE: aici.
Scrie-ne: contact@thesponge.eu
Vizitează-ne: www.thesponge.eu

