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   Θέµα: Θεσµοθέτηση Ανοιχτών Εργαστηρίων Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας (Open 

Innovation EDU Labs) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
 
 

 
Αξιότιµη κ. Κεραµέως, 

Με αφορµή τη συζήτηση του σχεδίου νόµου «Αναβάθµιση του σχολείου, ενδυνάµωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», ο Οργανισµός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) προτείνει τη 

θεσµοθέτηση Ανοιχτών Εργαστηρίων Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας (Open Innovation EDU 

Labs) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε στόχο να τεθεί το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στην 

πρωτοπορία της εισαγωγής καινοτοµιών στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. 

Τα Ανοιχτά Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας (Open Innovation EDU Labs) 

αντιπροσωπεύουν έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που ευθυγραµµίζεται περισσότερο µε 

τις προσεγγίσεις του 21ου αιώνα για την επίλυση προβληµάτων.  Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

συνήθως δεν καλύπτουν τις επερχόµενες τεχνολογίες που σχετίζονται µε την ψηφιακή 

παραγωγή. Δοµές όπως τα προτεινόµενα Ανοιχτά Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας 

(Open Innovation EDU Labs) µέσα από µια µεθοδολογία  «µαθαίνουµε φτιάχνοντας»  

προσφέρουν προγράµµατα όπως το LittleBits, στο οποίο διδάσκεται η ροµποτική µε ένα 

σύστηµα πολύ παρόµοιο µε το Lego ή το FabLab Kids που ενισχύει την κριτική, αλγοριθµική και 

αναλυτική σκέψη µέσω της κατασκευής τεχνολογίας. 

Η πρότασή µας βασίζεται τόσο στη διαχρονική εµπειρία και τεχνογνωσία του Οργανισµού 

Ανοιχτών Τεχνολογιών σε παρόµοιες δράσεις όπως τα Εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογιών 

(Open Labs) όσο και στο πετυχηµένο παράδειγµα των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το οποίο λειτουργεί στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. 
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Αξιοποιώντας τη διαχρονική τεχνογνωσία της ΕΕΛΛΑΚ στα Open Labs  και επεκτείνοντας την 

εφαρµογή των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας, εισηγούµαστε την οριζόντια λειτουργία 

Ανοιχτών Εργαστηρίων Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας (Open Innovation EDU Labs) στο 

εκπαιδευτικό µας σύστηµα, µε τη δηµιουργία ενός Ανοιχτού Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής 

Καινοτοµίας (Open Innovation EDU Lab) κοινού για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και στελεχωµένου µε 2 εκπαιδευτικούς πληροφορικής, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 

της χώρας. 

Θεωρώντας δεδοµένη την προσήλωσή σας στην αξία της εισαγωγής καινοτόµων δοµών και 

πρακτικών στην εκπαίδευση, προσβλέπουµε στη θετική σας ανταπόκριση και είµαστε στη διάθεσή  

σας να παρουσιάσουµε αναλυτικότερα την πρότασή µας. 

 

            

         Με εκτίµηση, 

            

         Ιωάννης Σταµέλος 

 

 

    

 Πρόεδρος Οργανισµού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το προφίλ µας 

Ο Οργανισµός µας 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. Παράλληλα φιλοδοξεί 

να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρµα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ιδρύθηκε 

το 2008, και αποτελείται σήµερα από 31 Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά 

Ιδρύµατα και κοινωφελείς φορείς και είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Συναφής εµπειρία 

Ο Οργανισµός µας έχει µεγάλο εύρος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αναφέρουµε ενδεικτικά τις 

εξής δράσεις: 

● Δηµιουργία Εργαστηρίων Ανοιχτών Τεχνολογιών (Open Labs):Στα Εργαστήρια 

Ανοιχτών Τεχνολογιών υλοποιούνται καινοτόµες δράσεις εκπαίδευσης και δηµιουργικών 

κατασκευών για όλες τ ηλικίες. Είναι διαφορετικού τύπου εργαστήρια, τόσο ως προς τον 

σχεδιασµό του εσωτερικού χώρου όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Τα 

εργαστήρια αυτά σχεδιάζονται και λειτουργούν αποκλειστικά µε ανοιχτό υλικό 

(open hardware) και λογισµικό (open software). Το γεγονός αυτό εντάσσει 

αυτόµατα τους ανθρώπους που θα δουλέψουν µέσα σε αυτό σε µια ευρύτερη παγκόσµια 

κοινότητα δηµιουργών, των οποίων κύριο µέληµα είναι η ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, 

η διάχυση κάθε νέας γνώσης και κάθε καλής πρακτικής. Σκοπός των εργαστηρίων είναι 

να είναι ανοιχτά για χρήση από την τοπική κοινωνία για εκπαιδευτικές κυρίως δράσεις και 

µέσα από αυτά να υπάρξει ενίσχυση της καινοτοµίας και της τεχνογνωσίας σε επίπεδο 

Δήµου. 

● Scientix: Το Scientix είναι µια δράση που δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον συντονισµό του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναλάβει 

το European Schoolnet. Σε κάθε χώρα έχει ορισθεί από το αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας 

ένα οργανισµός ως Εθνικό Σηµείο Επαφής που αναλαµβάνει το συντονισµό της δράσης 

σε εθνικό επίπεδο. Η δράση έχει ως στόχο την καινοτοµία στη διδασκαλία και τη µάθηση 

και την προαγωγή της πανευρωπαϊκής συνεργασίας σχολείων, εκπαιδευτικών, 

ερευνητών, ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελµατιών για την 

εκπαίδευση σε STEΑM (φυσικές επιστήµες, τεχνολογία, µηχανική, τέχνες και 

µαθηµατικά). Η δράση επίσης υποστηρίζεται σε κάθε χώρα από ένα δίκτυο εθελοντών 

εκπαιδευτικών (scientix ambassadors) που ορίζονται από το European Schoolnet µετά 

από µια διαδικασία επιλογής (παρακολούθηση σεµιναρίου, αξιολόγηση κλπ). O 

Οργανισµός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ αποτελεί το Εθνικό Σηµεία Επαφήςγια τη 

δράση Scientix. 
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● Δηµιουργία προτύπου EduLab: Το 2015, µε χορηγία του Οργανισμού Ανοιχτών 

Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), δηµιουργήθηκε στο 5ο ΓΕΛ Βύρωνα εκπαιδευτικό εργαστήριο 

το οποίο εξοπλίστηκε αρχικά µε 12 πρωτοποριακούς σταθµούς εργασίας ανοικτού υλικού 

και λογισµικού (Rapberry Pi) κι ένα server, και στη συνέχεια εµπλουτίστηκε µε έναν 3D 

printer. Το εργαστήριο του 5ου ΓΕΛ Βύρωνα χρησιµοποιήθηκε ως το παράδειγµα για να 

σχεδιαστεί η δράση edulabs του Υπουργείου Παιδείας. Στη δράση edulabs είχαν υποβάλει 

αιτήσεις 6357 σχολεία (σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν 

στο http://edulabs.minedu.gov.gr/) κι αυτή τη στιγµή υπάρχουν 121 edulabs που έχουν 

χρηµατοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας (η λίστα υπάρχει εδώ), 23 από την Εθνική 

Τράπεζα και 4 στο πλαίσιο της δράσης Etwinning. 

● Διοργάνωση Διαγωνισµού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Για 3η 

χρονιά φέτος η ΕΕΛΛΑΚ διοργανώνει τον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Ανοιχτών Τεχνολογιών 

στην Εκπαίδευση. 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, χωρίς να επιβάλλει σε 

µαθητές και τις οικογένειες τους τη χρήση συγκεκριµένων "κλειστών" προϊόντων. Ο 

Διαγωνισµός δεν έχει σαν στόχο τον ανταγωνισµό των σχολείων για το ποια κατασκευή 

τρέχει πιο γρήγορα ή παλεύει και πηδάει πιο ψηλά. Είναι ένας εκπαιδευτικός 

διαγωνισµός που έχει σαν στόχο το µοίρασµα και την επανάχρηση της γνώσης, 

ενώ έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί µε στόχο να συµµετέχουν σε αυτόν εκπαιδευτικοί και 

µαθητές όλων των σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια,ΕΠΑΛ και ΙΕΚ). 

● Συµµετοχή µε 3 µαθήµατα στην Ψηφιακή Ακαδηµία Πολιτών, µια πρωτοβουλία του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να συγκεντρώσει ελεύθερα διαθέσιµο εκπαιδευτικό 

περιεχόµενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Τα µαθήµατα της 

ΕΕΛΛΑΚ υπάρχουν και στην ψηφιακή πλατφόρµα elearn.ellak.gr επιλέχθηκαν από οµάδα 

εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία µε 

ακαδηµαϊκούς και ειδικούς στην ψηφιακή εκπαίδευση και είναι τα εξής: 

- Σχεδιασμός και δημιουργία μαθήματος στο Moodle  

- Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 

-  Χρήση του LibreOffice για αυτοματισμό γραφείου  

 


