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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Μητρώα ανοιχτών τεχνολογιών για την εκπαιδευτική κοινότητα 

O   Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο της Συνεργασίας του

με  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας και  Θρησκευμάτων και  με  στόχο  τη  δημιουργία

προτάσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων και τη διάχυση και υποστήριξη

των ανοιχτών τεχνολογιών  στην  εκπαίδευση,  ξεκίνησε  τη  δημιουργία  ενός   μητρώου

σχολείων τα οποία υλοποιούν δράσεις ρομποτικής με χρήση ανοιχτών τεχνολογιών και

ενός   μητρώου εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό στην εκπαιδευτική

διαδικασία.

Σκοπός των 2 μητρώων είναι η καταγραφή από τα σχολεία, των ενδοσχολικών όσο και

των  εξωσχολικών  δράσεων,  όπως:  ρομποτική, STEM (πχ,  κατασκευές  και

προγραμματισμό με χρήση arduino και raspberry Pi, BBC Micro, 3D printing, κλπ),  και η

χρήση ανοιχτού λογισμικού από τους εκπαιδευτικούς ανά γνωστικό αντικείμενο, για να

χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό δράσεων και την κατανόηση των αναγκών

των σχολείων.

Ένας  ακόμα  στόχος  των  μητρώων  είναι  να  γνωριστούν  οι  εκπαιδευτικοί  που

ασχολούνται  με  το  ανοιχτό  λογισμικό,  και  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες,  ώστε  να

συνεργάζονται, να μοιράζονται καλές πρακτικές χρήσης και συμβουλές για να επιλύουν

προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη χρήση των ανοικτών τεχνολογιών.

                

Οι ανοιχτές τεχνολογίες εκτός από το πλεονέκτημα του χαμηλού τους κόστους,

λόγω της ανοιχτής τους αρχιτεκτονικής επιτρέπουν την πρόσβαση στο υλικό

και την αλληλεπίδραση με αυτό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το Arduino, το

RaspberryPI,  το REPRAP, κλπ.  Το Arduino ως προγραμματιζόμενος επεξεργαστής-

ελεγκτής,  ικανός να οδηγήσει  κάθε  αναλογική  ή  ψηφιακή ηλεκτρονική  διάταξη (π.χ.

σένσορες) και το RaspberryPI ως μικροϋπολογιστής διαθέτοντας όλα τα χαρακτηριστικά

ενός  τυπικού  υπολογιστή,  αποτελούν  δύο  ισχυρά  εργαλεία  για  την  εισαγωγή  και

εμβάθυνση στο physical computing. Απομυθοποιούν την τεχνολογία και αποκαλύπτουν το

"τι υπάρχει από πίσω". Η πληροφορική και οι συγγενείς προς αυτήν επιστήμες παύουν να

http://reprap.org/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.arduino.cc/
https://is.gd/dSn0TQ
https://edu.ellak.gr/mitroo_ekpedeftikon/
https://edu.ellak.gr/mitroo_sholion/
https://edu.ellak.gr/mitroo_sholion/
https://ellak.gr/2016/06/plesio-sinergasias-gia-to-schediasmo-anaptixi-ke-ipostirixi-draseon-anichtotitas-me-to-ipourgio-pedias-gredu-opensource/
https://eellak.ellak.gr/


αποτελούν  ακατανόητο  ή  εχθρικό  περιβάλλον  και  ως  φυσική  συνέπεια  ακολουθεί  η

ενθάρρυνση της δοκιμής, του πειραματισμού, η υποστήριξη της εφευρετικής σκέψης και

της  δημιουργικότητας.  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  εισαγωγής  ανοιχτών

τεχνολογιών είναι σχολικά makerspaces όπως αυτό στο 5ο ΓΕΛ Βύρωνα)

Όσοι  εκπαιδευτικοί  ενδιαφέρονται  να εμπλουτίσουν τη λίστα των λογισμικών και  να

καταγράψουν  τα  λογισμικά  που  χρησιμοποιούν  οι  ίδιοι  αλλά  και  τις  δράσεις  που

υλοποιούν στα σχολεία τους μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στις φόρμες

που υπάρχουν εδώ κι εδώ αντίστοιχα.

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

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

από  30  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).
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