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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

216 ομάδες από όλη την Ελλάδα θα συμμετέχουν στην 2η φάση του Διαγωνισμού

Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των προτάσεων της 1ης φάσης του  Διαγωνισμού Ρομποτικής

Ανοιχτών Τεχνολογιών .  

Στο  διαγωνισμό  δήλωσαν  συμμετοχή  246  ομάδες  μαθητών  από  σχολεία  της  πρωτοβάθμιας  και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταθέτοντας πολύ δημιουργικές και πρωτότυπες προτάσεις για τη χρήση και

την  αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών (όπως arduino,  raspberry  Pi,  thymio,  Edison,  Mbot.  ESP32 κ.α),

τρισδιάστατων τεχνολογιών σάρωσης-σχεδιασμού-εκτύπωσης και ανοιχτού λογισμικού. Από το πλήθος και

την ποιότητα των προτάσεων εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί πολύ αξιόλογο ανοιχτό περιεχόμενο

που θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αξιολογήθηκαν  συνολικά  246  προτάσεις  από  68  αξιολογητές.  Κάθε  πρόταση  αξιολογήθηκε  από  2

αξιολογητές και για 60 προτάσεις που υπήρξε απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών μεγαλύτερη

του 25%, υπήρξε και τρίτη αξιολόγηση. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των προτάσεων της 1ης

φάσης του Διαγωνισμού Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών . 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των αξιόλογων προτάσεων και της μικρής διαφοράς της βαθμολογίας

μεταξύ  των  προτάσεων,  η  οργανωτική  επιτροπή  αποφάσισε  να  συνεχίσουν  στη  2η  φάση  του

Διαγωνισμού όλες οι πλήρεις προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Για τις 100 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία, γίνεται προσπάθεια εύρεσης χορηγιών για να καλυφθεί το

κόστος εξοπλισμού για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 
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Οι 100 ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία και όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν στην επόμενη

φάση είναι διαθέσιμες εδώ.

Ο  Πανελλήνιος  Διαγωνισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών απευθύνεται  σε  ομάδες  μαθητών  σχολείων  της

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ο Διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή στην

εκπαίδευση  υλικού  και  λογισμικού  που  ανοίγει  ορίζοντες,  ενθαρρύνει  τη  δημιουργικότητα  των

μαθητών, δεν θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους και δεν επιβάλλει σε

μαθητές και τις οικογένειές τους τη χρήση συγκεκριμένων "κλειστών" προϊόντων.

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 περιλαμβάνει έργα αυτοματισμού, φωτισμού-ήχου, αισθητήρων-

περιβάλλοντος, έξυπνα αντικείμενα, διατάξεις έγκαιρης ειδοποίησης, αυτόνομα οχήματα, κατασκευές

που φοριούνται (wearables), εφαρμογές ψυχαγωγίας, υγείας-ευεξίας, εξοπλισμό εργαστηρίων, έργα

εκπαιδευτικών  χρήσεων  και  εκπαιδευτικών  εφαρμογών  και  εφαρμογές  ΙοΤ,  (π.χ.  Open  source

robotics,   openrobothardware  , κλπ).

Στην τελική φάση του διαγωνισμού, η οργανωτική–επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει τα 3 καλύτερα

έργα  ανά  κατηγορία  (σύμφωνα  με  τα  κριτήρια  αξιολόγησης)  τα  οποία  θα  παρουσιαστούν  σε

εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα για τον διαγωνισμό στο     robotics.ellak.gr  .  

---

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  36

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
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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: Έλενα Μπάρκα: 210 2209380, info at ellak.gr
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