
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση στην Εκδήλωση παρουσίασης έργων του 2ου Πανελλήνιου

Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Η  Οργανωτική  επιτροπή του  Πανελλήνιου  Διαγωνισμού  Ανοιχτών Τεχνολογιών στην

Εκπαίδευση (openedtech.ellak.gr) σας προσκαλεί στην εκδήλωση παρουσίασης των ομάδων που

διακρίθηκαν στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 2019-2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 23/12/2020 στις 12:00-4:30μμ.

Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 2019-2020, διεξήχθη με

την  έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και είχε ως θεματική την Κλιματική Αλλαγή.  Στο πλαίσιο

αυτό 243 ομάδες μαθητών από σχολεία όλης της Ελλάδας υπέβαλαν αξιόλογες προτάσεις έργων

ανοιχτών  τεχνολογιών  που  συμβάλλουν  στην  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  κρίσης.  Οι  ομάδες

μαθητών  κατέθεσαν  πολύ  δημιουργικές  και  πρωτότυπες  προτάσεις  και,  παρά  τις  αντίξοες

συνθήκες, αρκετές από αυτές ολοκλήρωσαν τα έργα τους και κατάφεραν να διακριθούν. 

Η διοργάνωση της διαδικτυακής εκδήλωσης θα δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες που διακρίθηκαν

για τα έργα τους, δουλεύοντας απρόσκοπτα σε τόσο ιδιαίτερες συνθήκες, να τα παρουσιάσουν και

να  τα  μοιραστούν  με  τους  συμμαθητές  τους  αλλά  και  με  την  εκπαιδευτική  κοινότητα.  Είναι

σημαντικό να δοθεί αυτή η ευκαιρία στους μαθητές που «επέμειναν» στην ολοκλήρωση των έργων

τους, καθώς από την αρχή της πανδημίας μαθητές και καθηγητές δοκιμάζονται καθημερινά και

καλούνται να ανταπεξέλθουν στην νέα καθημερινότητα.

                                        

https://openedtech.ellak.gr/2020/11/05/apotelesmata-axiologisis-ergon-tou-2ou-panelliniou-diagonismou-anichton-technologion/
https://openedtech.ellak.gr/2nd-phase-2020/
https://openedtech.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/31/2019/10/%CE%95%CE%9E%CE%95-157617-2019-2%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD.-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3.-%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CE%BA%CF%80.%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%9A-%CF%83%CF%87.-%CE%AD%CF%84.pdf
https://openedtech.ellak.gr/
https://openedtech.ellak.gr/
https://openedtech.ellak.gr/organotiki-epitropi/


Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον  Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) και

το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο στήριξε το Διαγωνισμό, παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό

στις ομάδες που προκρίθηκαν στη 2η φάση του Διαγωνισμού.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση θα πρέπει να εγγραφείτε εδώ.

____

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  31

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: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

                                        

https://form.jotform.com/203504042150336
https://drive.google.com/file/d/1z66_UQAFrKXvb2paApVdjJnntlRE2N8s/view?usp=sharing
https://openedtech.ellak.gr/2nd-phase-2020/
https://www.onassis.org/
https://eellak.ellak.gr/
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece

