
Γενικές πληροφορίες για το Beaver Works Summer Institute (“BWSI”) 
 
Το Beaver Works Summer Institute (“BWSI”) αποτελεί μέρος του Beaver Works, μιας 
συνεργασίας του MIT Lincoln Laboratory και του MIT School of Engineering που 
φιλοδοξεί να αποτελέσει κοιτίδα έρευνας και καινοτομίας. Το Beaver Works προωθεί τη 
μάθηση βάσει έργου, σήμα κατατεθέν του προγράμματος σπουδών του MIT, 
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τον ενθουσιασμό του διδακτικού προσωπικού, των 
φοιτητών και των ερευνητών του MIT, καθώς και του προσωπικού του Lincoln Laboratory, 
προκειμένου να διευρύνει το πεδίο των συνεργασιών και των δύο αυτών ιδρυμάτων.  
 
Το BWSI προσφέρει παγκόσμιας εμβέλειας απαιτητικά προγράμματα STEM σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλο και περισσότερα από τα 
προγράμματα αυτά παρέχουν ολοκληρωμένη διαδικτυακή προετοιμασία, προσβάσιμη σε 
μαθητές από όλο τον κόσμο, στην οποία λαμβάνουν μέρος τα συμμετέχοντα σχολεία, 
ξεκινώντας από την 1η Φεβρουαρίου κάθε σχολικού έτους.  
 
Το BWSI ξεκίνησε το έργο του το 2016, με ένα μάθημα RACECAR, στο πλαίσιο του 
οποίου ομάδες μαθητών προγραμμάτισαν μικρά ρομποτικά οχήματα με τρόπο τέτοιο 
ώστε να διασφαλίζεται η αυτονομία της κίνησής τους σε μια πίστα, και,  μέχρι το καλοκαίρι 
του 2019, επεκτάθηκε σε δέκα μαθήματα και περισσότερους από διακόσιους μαθητές. Το 
2019, το BWSI εξελίχθηκε περισσότερο, καθιερώνοντας το RACECAR Mini, το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. Το 2020, το BWSI εξελίχθηκε σε ψηφιακή 
πλατφόρμα, με 178 μαθητές να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  
 
Στόχος του BWSI είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση στον χώρο της Μηχανικής σε 
παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας μαθήματα υψηλού τεχνικού περιεχομένου και δωρεάν 
στήριξη στα συμμετέχοντα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των 
Λυκείων και των Πανεπιστημίων.   

 
Γενικές πληροφορίες για Μάθηση πρωτοβουλία  

 
Ο οργανισμός Μάθηση πρωτοβουλία συνεργάζεται με το BWSI και το Pierce, ώστε να 
δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα RACECAR, με δυνατότητα να λάβει μέρος στο τελικό project και διαγωνισμό 
του BWSI, το καλοκαίρι του 2022. Οι ομάδες μαθητών που θα εγγραφούν στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα RACECAR, που θα το ολοκληρώσουν με επιτυχία και 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο τελικό project και διαγωνισμό του BWSI θα πρέπει 
πρώτα να συμμετάσχουν σε έναν εθνικό διαγωνισμό που θα υλοποιηθεί τον Ιούνιο του 
2022 στο Pierce. Η νικήτρια ομάδα αυτού του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα. 
 
Τη σχολική χρονιά 2020-21, σε συνεργασία με το Pierce και τη Σχολή Μωραΐτη,  ο 
Μάθηση-πρωτοβουλία υλοποιεί το πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μέσης 
Εκπαίδευσης mini RACECAR, το οποίο σχεδίασε και προσφέρει το Beaver Works 
Summer Institute του Lincoln Laboratory του Massachusetts Institute of Technology. Το 
συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις 



ικανότητες των μαθητών στον τομέα του Προγραμματισμού, της Ρομποτικής και της 
Τεχνολογίας, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Μαθητές από την Α΄ Γυμνασίου έως 
και την Α΄ Λυκείου ασκούνται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

• Προγραμματισμός (Python) 

• Τεχνητή όραση (OpenCV) 

• Ρομποτική (RACECAR) 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, τόσο το Pierce όσο και η Σχολή Μωραΐτη θα έχουν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν διαδικτυακά με μια ομάδα τους στο τελικό project και 
διαγωνισμό του BWSI την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Θα είναι η πρώτη φορά που 
Έλληνες μαθητές θα συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. 


