
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η οµάδα Kinemat ο µεγάλος νικητής του φετινού Imagine Cup  

Οι ελληνικοί τελικοί πραγµατοποιήθηκαν αναδεικνύοντας την οµάδα που θα 

εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους τελικούς στη Ρωσία 

 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2013 – Η Microsoft Ελλάς πραγµατοποίησε τη Δευτέρα 15 Απριλίου τους 

ελληνικούς τελικούς του 11ου Παγκόσµιου Φοιτητικού Διαγωνισµού Imagine Cup, 

αναδεικνύοντας την οµάδα Kinemat µε το οµώνυµο project ως το µεγάλο νικητή που θα συµµετέχει 

στους παγκόσµιους τελικούς στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, από τις 8 έως τις 11 Ιούλιου, 

εκπροσωπώντας την Ελλάδα.  

 

Την εκδήλωση για τους ελληνικούς τελικούς άνοιξε µε σύντοµη οµιλία η κα Ελένη Ραχανιώτου, 

Διευθύντρια Τεχνολογίας της Microsoft Ελλάς, η οποία καλωσόρισε τις συµµετέχουσες οµάδες 

και παρουσίασε εν συντοµία την ιστορία και το ευρύτερο πλαίσιο του διαγωνισµού. Η κα Ραχανιώτου 

σηµείωσε µεταξύ άλλων: «Ο διαγωνισµός Imagine Cup αποτελεί µια πρωτοβουλία της Microsoft που 

µας κάνει ιδιαίτερα περήφανους, τόσο για την υψηλή ποιότητα των συµµετοχών, όσο και για τις 

σηµαντικές διακρίσεις που έχουµε κατακτήσει διαχρονικά στους διεθνείς τελικούς. Μέσω της επαφής 

µας µε τις οµάδες διαπιστώνουµε κάθε χρόνο τις δυνατότητες των νέων επιστηµόνων, ενώ 

χαιρόµαστε ιδιαίτερα που µπορούµε από πλευράς µας να τους συνδράµουµε, µέσω πρωτοβουλιών 

όπως ο συγκεκριµένος διαγωνισµός, αλλά και ευρύτερα µέσω εργαλείων και προγραµµάτων που 

δίνουµε στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Ευχόµαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και καλή δύναµη 

στην οµάδα που θα µας εκπροσωπήσει στους διεθνείς τελικούς».  

 

Στη συνέχεια, οι δέκα οµάδες που επιλέχτηκαν να συµµετέχουν στην τελική φάση του ελληνικού 

διαγωνισµού παρουσίασαν της εφαρµογές που έχουν αναπτύξει. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: 

 

• World Citizenship. Ανάπτυξη εφαρµογών µε «κοινωνική ευαισθησία» σε πεδία όπως η  

εκπαίδευση ή η υγειονοµική περίθαλψη. 

• Innovation. Μέσω αυτής της κατηγορίας, ενθαρρύνεται η ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών 

για καταναλωτές, οι οποίες µπορεί να εισάγουν κάτι καινούριο στα κοινωνικά δίκτυα, στις online 

αγορές ή στην έρευνα.  
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Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την βράβευση τριών νικητών σε κάθε κατηγορία, καθώς και µε την 

ανάδειξη ενός µεγάλου νικητή που θα λάβει µέρος στους διεθνείς τελικούς στην Αγία Πετρούπολη της 

Ρωσίας (8 έως τις 11 Ιούλιου). Μεγάλος νικητής αναδείχτηκε η οµάδα Kinemat, που αποτελείται 

από τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πειραιά Γεωργία Καλύβα, Γιώργο Μανωλτζά, Μιχάλη Νικολαΐδη 

και Κώστα Ντόκο. Μέντορας της οµάδας είναι ο Συµεών Ρετάλης, αναπληρωτής καθηγητής στο τµήµα 

Ψηφιακών Συστηµάτων στο Πανεπιστήµιο Πειραιά.  

Το project Kinemat συνδυάζει ι) τα εικονογραφηµένα εκπαιδευτικά βιβλία που στοχεύουν στο να 

βοηθήσουν τα παιδιά µικρής ηλικίας (4-6 χρονών) να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, ιι) 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ιιι) τις παιγνιώδεις δραστηριότητες των παιδιών µε αντικείµενα όπως 

κύβους, τουβλάκια lego, κλπ. Έτσι η οµάδα Kinemat δηµιουργεί διαδραστικά αφηγηµατικά 

εκπαιδευτικά βιβλιο-παιχνίδια τα οποία παίζονται από παιδιά µικρής ηλικίας (4-6 χρονών) µε φυσική 

αλληλεπίδραση χάρη στην κάµερα Kinect for windows της Microsoft και µε τη χρήση αντικειµένων. Τα 

παιδιά διαβάζουν ένα διαδραστικό βιβλίο και καλούνται να ξετυλίξουν το νήµα της ιστορίας παίζοντας 

ατοµικές και συνεργατικές δραστηριότητες είτε µε τα χέρια και το σώµα είτε αξιοποιώντας 

αντικείµενα. Σε ένα τέτοιο τεχνολογικά υποστηριζόµενα εκπαιδευτικό περιβάλλον η οµάδα Kinemat 

επιδιώκει να ωθήσει τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο και να εµπλουτίσει την εκπαιδευτική διαδικασία 

µε διασκεδαστικές, βιωµατικές και συνάµα µαθησιακά αποτελεσµατικές δραστηριότητες µέσω 

τεχνολογιών φυσικής αλληλεπίδρασης και επαυξηµένης πραγµατικότητας. 

Στην κατηγορία World Citizenship, νικητές ήταν οι: 

1η θέση: Οµάδα Kinemat µε το project Kinemat 

2η θέση: Οµάδα 4sense µε το project easyLexia 

3η θέση: Οµάδα Quarinos µε το project S.A.V.E. 

 

Στην κατηγορία Innovation, νικητές ήταν οι: 

1η θέση: Οµάδα Majestic µε το project Museo 

2η θέση: Οµάδα Vageli µε το project SCAINET 

3η θέση: Οµάδα Pythais µε το project TubeR 

 

Με αφορµή την κατάκτηση της πρώτης θέσης, ο Κώστας Ντόκος, µέλος της οµάδας Kinemat 

δήλωσε: «Η συµµετοχή µας στον διαγωνισµό της Microsoft, “Imagine Cup”, ήταν µία καταπληκτική 

εµπειρία. Δουλέψαµε εξαρχής πολύ σκληρά έχοντας πιστέψει στην ιδέα µας και τη δυναµική της. 

Απώτερος στόχος µας είναι να µπορέσουµε να προσφέρουµε σε καθέναν που θα χρησιµοποιήσει το 

Kinemat, (την εφαρµογή µας), µια πλούσια δια-δραστική εµπειρία στο χώρο του παιδικού βιβλίου, που 

διευκολύνει την εκπαίδευση προσδίδοντας στοιχεία ψυχαγωγικά, αλλά επιτρέπει και σε κάθε 

«σύγχρονο παραµυθά» να πραγµατοποιήσει τις ιδέες και τα όνειρά του. Το Imagine Cup είναι µια 

απίστευτη ευκαιρία για να πραγµατοποιήσει κανείς το όνειρό του. Είµαστε διπλά χαρούµενοι που όχι 

µόνο συµµετείχαµε αλλά καταφέραµε να φτάσουµε και στην υψηλότερη διάκριση».  
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Επισηµαίνεται ότι τα projects των φοιτητών αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή, η οποία 

απαρτιζόταν από τους: Ελένη Ραχανιώτου (Διευθύντρια Τεχνολογίας της Microsoft Ελλάς), Φώτη 

Δραγανίδη (Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Καινοτοµίας και Διευθυντής Ακαδηµαϊκού Τοµέα της 

Microsoft Ελλάς), Λεόντιο Χατζηλεοντιάδη (Αναπληρωτής Καθηγητής, τµήµα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ), Γιάννη Βλαχογιάννη (Ιδρυτής Bugsense), Γιώργο 

Κασσελάκη (Partner, Openfund), Λουκά Πιλίτση (Fund Manager, PJ Tech Catalyst Fund), Παναγιώτη 

Μαρκίδη (Δηµοσιογράφος, Εφηµερίδα Πρώτο Θέµα).   

 

Ο διαγωνισµός Imagine Cup ξεκίνησε από τη Microsoft Corp. το 2003 µε στόχο να ενθαρρύνει τους 

νέους να αναπτύξουν καινοτόµες εφαρµογές, διεκδικώντας παράλληλα διεθνή αναγνώριση. Στον 

ενδέκατο χρόνο του, ο διαγωνισµός προχώρησε σε επανασχεδιασµό των κατηγοριών του, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και επιθυµίες του νεανικού κοινού. Σηµαντικό είναι επίσης ότι το 

χρηµατικό ποσό το οποίο θα διεκδικήσουν οι µεγάλοι νικητές των παγκόσµιων τελικών 

υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας πλέον το ποσό των 300.000 δολαρίων.   

 

Το Imagine Cup έχει βρει µεγάλη ανταπόκριση στους νέους όλου του κόσµου, καθώς πάνω από 1,65 

εκατοµµύρια νέοι έχουν συµµετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις τους. Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα 

ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται από το 2004 και έχουν συµµετάσχει συνολικά περίπου 6.000 άτοµα, 

αναπτύσσοντας αξιόλογα project και έχοντας λάβει διακρίσεις στους παγκόσµιους τελικούς. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε: το project SmartEyes έλαβε την 3η θέση το 2004, το project Sign2Talk έλαβε τη 2η 

θέση το 2005, ενώ το 2011 το project Touring Machine πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία 

Interoperability Challenge. Το 2012 η οµάδα Symbiosis µε το οµώνυµο project βρέθηκε στην 6η θέση, 

ενώ συνεχίζει την επέκταση του project της, λαµβάνοντας προσφάτως επιχορήγηση ύψους 10.000€ 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το διαγωνισµό είναι διαθέσιµες στην ελληνική ιστοσελίδα του 

Imagine Cup www.imaginecup.gr, καθώς και στο επίσηµο ελληνικό φόρουµ του διαγωνισµού 

http://studentguru.gr/p/imaginecup.aspx.  

 

# # #  

 

Σχετικά µε τη Microsoft 

Η Microsoft (Nasdaq "MSFT"), η οποία ιδρύθηκε το 1975, είναι η κορυφαία εταιρεία λογισµικού, υπηρεσιών και τεχνολογικών 

λύσεων παγκοσµίως. Όλα τα προϊόντα Microsoft® έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να διευρύνουν τις ατοµικές και επιχειρηµατικές 

δυνατότητες. Πληροφορίες για τη Microsoft βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/hellas.   

 

To Τµήµα Customer and Partner Experience αποτελεί ένα ζωντανό κανάλι επικοινωνίας της εταιρείας, µε πολλά και διαφορετικά 

ακροατήρια που χρησιµοποιούν τα προϊόντα της. Στόχος του Τµήµατος είναι η ικανοποίηση των πελατών, µέσα από την συνεχή 

βελτίωση των τεχνολογικών υποδοµών και των υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε την 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.microsoft.com/hellas/cpe.   
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Microsoft είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corp.στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Άλλα ονόµατα 

προϊόντων και υπηρεσιών είναι εµπορικά σήµατα των εταιρειών που τα διαθέτουν. Τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στο 

συγκεκριµένο έγγραφο εξυπηρετούν ενηµερωτικούς σκοπούς και µόνο.  

 

-//- 

 

 

Πληροφορίες για συντάκτες 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κ. Λία Κοµνηνού, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων 

Σχέσεων, Microsoft Ελλάς (211-1206000), email: liakom@microsoft.com, και την κ. Αγάπη Παλιεράκη,  Politics (210-

6839703/4), e-mail:  agapi.palieraki@politicspr.gr  

 


