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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                       

Εκδήλωση “Εκπαίδευση σε 3 διαστάσεις- Παραδείγματα χρήσης εκτυπωτών

τρισδιάστατων αντικείμενων στην εκπαίδευση”

09/06 στις 18:00 @INNOVATHENS

                                

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών   ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με την   Openwise, και τον

Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS,

σας  καλούν  την  Παρασκευή  09/06  στις  18:00  στην  εκδήλωση  “Εκπαίδευση  σε  3

διαστάσεις-  Παραδείγματα  χρήσης  εκτυπωτών  τρισδιάστατων  αντικείμενων  στην

εκπαίδευση”

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι  τεχνολογικές,  οι  εκπαιδευτικές  και  οι  παιδαγωγικές

πτυχές και τα σενάρια χρήσης από τα 5 σχολεία τα οποία χρησιμοποίησαν κατά την σχολική

περίοδο 2016 -2017 τους  3d εκτυπωτές που διέθεσαν ο Οργανισμός Ανοιχτών ΕΕΛ/ΛΑΚ και

η Openwise  μετά από ανοιχτό κάλεσμα. 

Βασικός  στόχος  αυτής  της  προσπάθειας  ήταν  να  αποτελέσει  εισαγωγή  στις  πρακτικές,

μεθοδολογίες  και  στις  διαθέσιμες  επιλογές  στη  χρήση  εκτυπωτών  τρισδιάστατων

αντικείμενων  στην  εκπαίδευση.   Οι  εκπαιδευτικοί  των  σχολείων  θα  παρουσιάσουν  τους

μαθησιακούς στόχους τα σχέδια μαθήματος, τα συμπεράσματα και τις εμπειρίες τους από την

χρήση και την ενσωμάτωση του τρισδιάστατων εκτυπωτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προσκαλούμε λοιπόν στην εκδήλωση όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη συγκεκριμένη 

τεχνολογία και τις εκπαιδευτικές χρήσεις της ένταξης των τεχνολογιών τρισδιάστατης 

εκτύπωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

https://edu.ellak.gr/2016/05/10/ekpedefsi-se-3-diastasis-ipovoli-protaseon-gia-ekpedeftiki-chrisi-5-ektipoton-3d-printers/
http://www.openwise.eu/
https://ellak.gr/
http://www.innovathens.gr/
http://www.openwise.eu/
http://www.openwise.eu/
https://eellak.gr/


Info  :

Ημερομηνία: 09.06.2017

Ώρα:18:00

Χώρος:  Κόμβος  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  της  Τεχνόπολης  Δήμου  Αθηναίων-

INNOVATHENS (κτίριο Αεριοφυλάκιο 2). 

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι ελεύθερη, και μπορείτε να εγγραφείτε εδώ   .    

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ (http://eellak.gr/) ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται από
30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών
ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού,
του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης,
του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως κέντρο γνώσης
και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες.  Εκπροσωπεί  τα Creative  Commons,  είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA, του FAB LAB ATHENS (http://fablabathens.gr/) και μέλος του Open
Government Partnership (OGP) Network.

Σχετικά με το με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου 
Αθηναίων-INNOVATHENS

Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS 
είναι μία υποδομή στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε έναν νεανικό χώρο 
έμπνευσης, στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με 
περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. Σκοπός του είναι να υποστηρίξει ένα δίκτυο 
όπου δημιουργικοί άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες, καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, μέντορες, 
ερευνητές ανταλλάσουν γνώση, ερεθίσματα, τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές μέσα από 
επαγγελματικές συναντήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, ημέρες καριέρας και 
επιχειρηματικότητας, διαγωνισμούς και φεστιβάλ καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες: 
www.innovathens.gr

http://www.innovathens.gr/
http://www.ogphub.org/
http://www.ogphub.org/
http://fablabathens.gr/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece
http://eellak.gr/
https://edu.ellak.gr/simmetochi-stin-ekdilosi-stin-ekdilosi-ekpedefsi-se-3-diastasis-paradigmata-chrisis-ektipoton-trisdiastaton-antikimenon-stin-ekpedefsi/

