Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1η Πανελλήνια συνεδρίαση επιτροπής προώθησης SΤEAM και ΑνοιχτώνΤEAM και Ανοιχτών
Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 Ώρα 17:00 – 20:00 θα πραγματοποιηθεί η 1η
Πανελλήνια συνεδρίαση της επιτροπής προώθησης του SΤEAM και ΑνοιχτώνΤEAM και των Ανοιχτών
Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η επιτροπή απαρτίζεται από μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας, ιδρύθηκε μετά
από πρωτοβουλία του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), με στόχο την
προώθηση του SΤEAM και ΑνοιχτώνTEAM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μέσω Ανοιχτών
Τεχνολογιών και Ανοιχτού Λογισμικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.

Το έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι να συμβάλλει στην οριοθέτηση της
επιστημολογίας

του

STEAM

στην

εκπαιδευτική

κοινότητα

μέσω

δράσεων

και

δημοσιεύσεων, τον συντονισμό καθώς και τη διαμόρφωση υλικού διδακτικών σεμιναρίων
STEAM για εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν:
• Στις δράσεις του έργου SCIENTIX (https://edu.ellak.gr/ti-ine-to-scientix/)
• Στον

Διαγωνισμό

Ανοιχτών

Τεχνολογιών

στην

Εκπαίδευση

https://openedtech.ellak.gr/,
• Στο

μητρώο

εκπαιδευτικών

που

χρησιμοποιούν

Ανοιχτό

εκπαιδευτική διαδικασία https://edu.ellak.gr/mitroo_ekpedeftikon/
καθώς και σε άλλες αντίστοιχες δράσεις.

Λογισμικό

στην

Στόχος της 1ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση των μελών της
Επιτροπής ανά περιφέρεια όσον αφορά:
• Το στόχο της επιστημονικής επιτροπής που είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα
γνώσης για να καλύψει το χάσμα μεταξύ των ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που
έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση
με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ενίσχυση του STEAM μέσω διδακτικών
σεναρίων.
• Το έργο της επιστημονικής επιτροπής που είναι να συμβάλλει στην οριοθέτηση της
επιστημολογίας του STEAM στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω δράσεων και
δημοσιεύσεων, τον συντονισμό καθώς και τη διαμόρφωση υλικού διδακτικών
σεμιναρίων STEAM για εκπαιδευτικούς.
• Στην οργάνωση των δράσεων ανά περιφέρεια με αναφορά την πιλοτική δράση
από τα μέλη της Περιφέρειας

Το πρόγραμμα της συνάντησης και τα μέλη της επιτροπής είναι διαθέσιμα εδώ.
Όσοι θέλουν να συμβάλλουν στο έργο της επιτροπής μπορούν να στείλουν email στο
info@eellak.gr με την πρόταση τους

____

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-wedo/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

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

