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KOIN: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών–  
ΕΕΛΛΑΚ

info@eellak.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός 

Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» για μαθητές/-τριες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας – σχολικό έτος 

2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 145562/Δ2,Υ2/26-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.ΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 20/07/2020 αίτηση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, που 

αφορά σε αίτημα έγκρισης του διαγωνισμού με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών 

Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 49/15-

10-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «3ος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

 ----- Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

3. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.  
Έδρες τους.

4. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας 
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Π.Ε. και 
Δ.Ε.)

5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ Β’
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Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» που απευθύνεται σε 

μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που 

ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, χωρίς να θέτει 

φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους και διεξάγεται διαδικτυακά.

Η παρουσίαση των έργων των ομάδων συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης 

και διδασκαλίας σε αποθετήριο στο github (https://github.com/) και παρουσίαση του έργου στην 

ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (https://openedtech.ellak.gr/robotics2020/) για να μπορούν να είναι 

επαναχρησιμοποιήσιμα και προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από άλλα σχολεία. Δεν απαιτείται από τις 

ομάδες των σχολείων η μετακίνηση ή η φυσική παρουσία των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών 

για την επίδειξη ή την αξιολόγηση των έργων.  Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω 

διαδικτυακών πλατφορμών.

 Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 

οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον 

κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 

για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Να ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της 

μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο 

μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

3. Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα 

υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς.

4. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και ότι θα 

διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.

5. Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 

δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 

https://github.com/
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των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 

αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 

210-2209380 (κ. Παπαδήμας Κωνσταντίνος) και στην ιστοσελίδα https://openedtech.ellak.gr/ .

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                                                          

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα                        ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                          

4. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄   

5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’    

6. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                         
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