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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

Το Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Αττικής  (πρώην  ΑΤΕΙ  Αθηνών και  ΑΤΕΙ  Πειραιά)  ,  η   Ε.Π.Υ.,  η

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, μέλη της εκπαιδευτικής

κοινότητας  και  ο   Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  (ΕΕΛΛΑΚ) διοργανώνουν  τον  1ο

Πανελλήνιο  Διαγωνισμό  Εκπαιδευτικής  Ρομποτικής  & Physical  Computing Ανοιχτών

Τεχνολογιών.   

Ο  Διαγωνισμός  απευθύνεται  σε  ομάδες  από  σχολεία  της  Πρωτοβάθμιας  και  της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) τα οποία καλούνται

να  εκδηλώσουν  αρχικό  ενδιαφέρον  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  συμπληρώνοντας  τη

σχετική φόρμα

Ο  Πανελλήνιος  Διαγωνισμός  Εκπαιδευτικής  Ρομποτικής  &  Physical  Computing Ανοιχτών

Τεχνολογιών έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγουν

ορίζοντες,  ενθαρρύνοντας  την  δημιουργικότητα  των  μαθητών,  χωρίς  φραγμούς  στην

επινοητικότητα  και  την  πρωτοβουλία  τους  και  φυσικά,  χωρίς  ‘κλειστά’  προϊόντα

συγκεκριμένων εταιρειών.

Η χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει οφέλη για μαθητές, καθώς συμβάλλει

στην παραγωγή καινοτομίας τόσο στα μέσα διδασκαλίας (ανοιχτό λογισμικό και υλικό, ανοιχτές

τεχνολογίες  ρομποτικής  και  μηχανικής,  ανοιχτό  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  κλπ)  όσο  και  στην

διδακτική  διαδικασία,  ενώ  βοηθάει  στην  ανάπτυξη  της  αλγοριθμικής  και  κριτικής  σκέψης  των

μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας,

όπως  επίσης  και  στην   διαμόρφωση  στάσεων  και  επιλογών  μελλοντικής  επαγγελματικής

σταδιοδρομίας.

                                        

http://www.teiath.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_computing
https://ellak.gr/ekdilosi-endiaferontos-gia-tin-simmetochi-ston-diagonismo-rompotikis-anichton-technologion/
https://ellak.gr/ekdilosi-endiaferontos-gia-tin-simmetochi-ston-diagonismo-rompotikis-anichton-technologion/
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_computing
https://eellak.gr/
http://e-diktyo.eu/
http://www.epy.gr/
http://www.teipir.gr/


Η χρήση ανοιχτών τεχνολογιών προσφέρει στον εκπαιδευτικό αλλά και στον μαθητή και φοιτητή τη

δυνατότητα να γίνεται ενεργός συμμέτοχος στη δημιουργία της γνώσης. Παράλληλα, η χρήση και

αξιοποίηση  των  ανοιχτών  ψηφιακών  πόρων  και  προτύπων,  εντάσσει  όσους  συμμετέχουν

(εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, στελέχη της ακαδημαικής-ερευνητικής κοινότητας, γονείς, κλπ)

σε μιαν ευρύτερη κοινότητα, με πρωταρχικούς στόχους την ελεύθερη πρόσβαση στη χρήση και

παραγωγή γνώσης , καλών πρακτικών και καινοτομίας, χωρίς να γίνεται προώθηση προϊόντων

μαζικής  κατανάλωσης  συγκεκριμένων  εταιρειών.  Με  την  καθημερινή  χρήση  ανοιχτού

λογισμικού και υλικού αυξάνεται η τοπική τεχνογνωσία και ωφελείται η τοπική οικονομία

παροχής προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο  διαγωνισμός  αφορά  στη  δημιουργία  έργων  (τεχνουργημάτων)  με  τη  χρήση  ανοιχτών

τεχνολογιών υλικού και  λογισμικού (Open Design, Open Software & Open Hardware),  και  την

παραγωγή σχετικών  ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Η θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει έργα

αυτοματισμού,  φωτισμού-ήχου,  αισθητήρων-περιβάλλοντος,  έξυπνα  αντικείμενα,  διατάξεις

έγκαιρης  ειδοποίησης,  αυτόνομα οχήματα,  κατασκευές  που φοριούνται  (wareables),  εφαρμογές

ψυχαγωγίας,  υγείας-ευεξίας,  εξοπλισμό  εργαστηρίων,  έργα  εκπαιδευτικών  χρήσεων  και

εκπαιδευτικών εφαρμογών και εφαρμογές ΙοΤ.  

Με τις πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού και περιεχομένου όπως η Wikipedia, το OpenStreetMap,

το SUGAR, το Moodle, το Ubuntu, αλλά και με τις τεχνολογίες ανοιχτού υλικού (open hardware)

που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη όπως το Arduino, το Raspberry Pi και το RepRap, αλλάζει

καθημερινά ο τρόπος που μαθαίνουμε. 

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στο robotics.ellak.gr, 

________________________________________________

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

                                        

https://robotics.ellak.gr/
http://reprap.org/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.arduino.cc/
http://www.ubuntu.com/
https://moodle.org/
https://www.sugarlabs.org/
http://www.openstreetmap.org/
https://www.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_design


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

                                        


