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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάλεσμα για υποβολή προτάσεων για εκπαιδευτική χρήση 5 εκτυπωτών 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών   Τεχνολογιών   ΕΕΛ/ΛΑΚ και η Openwise ανακοινώνουν πρόσκληση για

την διάθεση πέντε τρισδιάστατων εκτυπωτών(3d printers) σε Δημοτικά,  Γυμνάσια και Λύκεια για

την σχολική περίοδο 2017-2018.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η εισαγωγή στη χρήση εκτυπωτών τρισδιάστατων αντικείμενων

στην εκπαίδευση. Εκτός από την εισαγωγή στην τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών

 η δράση στοχεύει στην διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρακτικών με

την συμβολή όλων των συμμετεχόντων.

Κάθε Δημοτικό σχολείο, Γυμνάσιο ή Λύκειο που επιθυμεί να συμμετέχει θα πρέπει να υποβάλει

πρόταση που θα περιγράφει την κύρια χρήση και πιθανές δευτερεύουσες χρήσεις του εκτυπωτή

(π.χ.  υποστήριξη  συγκεκριμένων  εργασιών  των  μαθητών,  συμμετοχή  σε  δράσεις  ρομποτικής,

διαγωνισμούς  κλπ).  Η  πρόταση  επίσης  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  περιγραφή  των

μαθησιακών στόχων και μια προσέγγιση των σχεδίων μαθήματος που αναμένει το σχολείο

και οι  καθηγητές του να προκύψουν από τη χρήση και ενσωμάτωση του εκτυπωτή στη

μαθησιακή διαδικασία.

Το κάθε  σχολείο  θα  πρέπει  να  αναλάβει  την  παραγωγή  ενός  ηλεκτρονικού  ημερολογίου  των

εργασιών των μαθητών και εκπαιδευτικών με τον εκτυπωτή σε δικτυακό τόπο που θα υποδειχθεί

από την ΕΕΛΛΑΚ. Θα πρέπει  επίσης να παραχθεί  μια τελική έκθεση που θα περιλαμβάνει  τα

συμπεράσματα  από  την  χρήση  του  εκτυπωτή,  τα  σχέδια  μαθήματος,  καθώς  και  τα  σχέδια

αντικειμένων που θα έχουν κατασκευαστεί.  Όλα τα προηγούμενα θα πρέπει  να  διατεθούν ως

Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι.

Η εκπαίδευση των καθηγητών και δασκάλων στον ανοιχτό σχεδιασμό και στη χρήση του

κάθε εκτυπωτή θα γίνει μέσα από ένα σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί κεντρικά.

                                        

https://ellak.gr/
http://www.openwise.eu/
https://ellak.gr/


Το κόστος των αναλωσίμων εκτύπωσης θα πρέπει να το αναλάβει το κάθε σχολείο (περίπου 25-30

ευρώ ανά κιλό πρώτης ύλης πλαστικού).

Στην αξιολόγηση των προτάσεων, εκτός από τους γενικούς στόχους κάθε πρότασης, θα

ληφθούν υπόψιν και τα ακόλουθα:

• τη διαθεσιμότητα και καταλληλότητα του χώρου που στεγάζει τον εκτυπωτή ωστε να είναι

διαθέσιμος και εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου,

• τη  διαθεσιμότητα  και  καταλληλότητα  του  χώρου  στον  οποίο  βρίσκεται  ο  εκτυπωτής  για

συνεργασία με άλλες κοινότητες (π.χ hackerspaces, makerlabs κλπ.),

• την πιθανή συνεργασία με άλλα σχολεία για την πραγματοποίηση συνεργατικών έργων.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν την   ακόλουθη

φόρμα έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.

________________________________________________________

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

έχει  ως  κύριο  στόχο να  συμβάλλει  στην  ανοιχτότητα  και  ειδικότερα στην  προώθηση  και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και

των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  του  δημόσιου  τομέα  και  των

επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα

διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια  και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για  την

υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και

ενεργή  συμμετοχή  των  μελών  της  και  της  ελληνικής  κοινότητας  χρηστών  και  δημιουργών  Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr
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