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Π Σ Χ

Το Πρότυπο Κέντρο Ρομποτικής και Τεχνολογίας «Makerlab» (https://www.makerlab.gr) ιδρύθηκε το

2017 με σκοπό την καλλιέργεια της πρωτότυπης και δημιουργικής σκέψης της νέας γεννιάς, με όρους

τεχνολογίας αιχμής, για την αποτελεσματική προετοιμασία της για τις απαιτήσεις της κοινωνίας του

μέλλοντος.

Οι μέθοδοι και οι προδιαγραφές μας είναι ακαδημαϊκού επιπέδου, ενώ πορευόμαστε με συνεργασίες με

επιστημονικούς φορείς της χώρας, όπως επίσης και με Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κατά την περυσινή χρονιά το Κέντρο μας συμμετείχε με 5μελή ομάδα μαθητών στον διαγωνισμό ρομπο-

τικής «Robotcompetitie» όπου διακρίθηκε. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρο-

μποτικής του Βελγίου, ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Διεθνή Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό

«Dwengo» (https://www.dwengo.org) και το Πανεπιστήμιο της Γάνδης (https://www.ugent.be/robotcompetitie).

Επιπλέον, χάρη στην παρουσία μας στο Βέλγιο, γεννήθηκε η ιδέα να διοργανώσουμε —στα πλαίσια της

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα- το WeGoSTEM Greece 2018 (https://www.wegostem.gr). Η μεγαλύτερη

πανελλαδικά ενέργεια για την εκπαιδευτική ρομποτική και το STEM¹, έτρεξε πιλοτικά στο νομό

Αιτωλοακαρνανίας, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, με συμμετοχή 24 τμημάτων 5ης-6ης

από 12 Δημοτικά Σχολεία του νομού.

Συνολικά 600 παιδιά κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν το πρώτο τους ρομπότ!

Με την παρούσα επιστολή ερχόμαστε να σας ζητήσουμε να ενισχύσετε την προσπάθεια τη συμμετοχή

της 8μελούς —πλέον- ομάδας των μαθητών του εργαστηρίου μας, στο φετινό διαγωνισμό ρομποτικής

«Robotcompetitie» που θα διεξαχθεί στη Γάνδη, στις 4 Μαΐου 2019. Οι μαθητές μας θα συναγωνισθούν

όχι μόνο με συνομήλικους μαθητές από άλλες χώρες, αλλά και με φοιτητές/ερευνητές του Πανεπιστημίου,

καθώς ο διαγωνισμός δεν θέτει όρια ηλικίας ή εμπειρίας!

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως και πέρυσι, η συμμετοχή μας θα αποτελέσει τη μοναδική συμμετοχή

από την Ελλάδα!

Τα έξοδα της αποστολής μας διάρκειας 4 ημερών υπολογίζονται σε 600€ για καθένα από τα 8 μέλη,

ενώ το κόστος των υλικών των 2 ρομπότ που θα παρουσιάσουμε ανέρχεται σε €750, δημιουργώντας

ένα συνολικό κόστος άνω των €5500.

Προκειμένου να διευκολύνουμε αλλά και να τιμήσουμε όσους ενισχύσουν την προσπάθειά μας, έχουμε

δημιουργήσει τα παρακάτω επίπεδα χορηγίας και ανταποδοτικών —από μέρους μας- δράσεων:

1. Υποστηρικτής: €100 έως €1000

• Αποστολή έντυπης βεβαίωσης για το ποσό της ενίσχυσης

• Εκτύπωση του λογότυπου της εταιρίας σε εμφανές σημείο της εμφάνισης της ομάδας.

• Αναφορά της χορηγίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter), καθώς και

σε όποιο άλλο μέσο, πιθανόν, έχει παρουσία η εταιρεία μας.

2. Χορηγός: €1000 έως €2000

• Αποστολή έντυπης βεβαίωσης για το ποσό της ενίσχυσης

¹Σύνθετος όρος-αρκτικόλεξο από τις λέξεις Science, Technology, Engineering, Mathematics, αναφερόμενος στη διεπιστημονική

προσέγγιση των Μαθηματικών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας.
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• Εκτύπωση του λογότυπου της εταιρίας σε εμφανές σημείο της εμφάνισης της ομάδας.

• Αναφορά της χορηγίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter), καθώς και

σε όποιο άλλο μέσο, πιθανόν, έχει παρουσία η εταιρεία μας.

• Δυνατότητα να φιλοξενήσουμε στο χώρο του εργαστηρίου μας παιδιά των εργαζομένων της εταιρίας

(ηλικίες 7+, μέγιστο πλήθος 24) για μια αξέχαστη γνωριμία με τον κόσμο της εκπαιδευτικής

ρομποτικής!

3. Χρυσός χορηγός: €2000 έως €5000

• Αποστολή έντυπης βεβαίωσης για το ποσό της ενίσχυσης

• Εκτύπωση του λογότυπου της εταιρίας σε εμφανές σημείο της εμφάνισης της ομάδας.

• Αναφορά της χορηγίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter), καθώς και

σε όποιο άλλο μέσο, πιθανόν, έχει παρουσία η εταιρεία μας.

• Δυνατότητα να φιλοξενήσουμε στο χώρο του εργαστηρίου μας παιδιά των εργαζομένων της εταιρίας

(ηλικίες 7+, μέγιστο πλήθος 24) για μια αξέχαστη γνωριμία με τον κόσμο της εκπαιδευτικής

ρομποτικής.

• Παρουσίαση σε χώρο της επιλογής σας τη δουλειά των μελών της ομάδας, μέσα από αγώνα

επίδειξης!

• Εκτύπωση μεγάλου μεγέθους banner 200x85 (cm) και προβολή του στην αίθουσα του διαγωνισμού,

καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων, δίπλα σε αντίστοιχα κορυφαίων εταιριών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 6955478145 ή να στείλετε ηλεκτρονικό

μήνυμα στο panagiotis@makerlab.gr.

Η συνεισφορά σας θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην προσπάθεια της ομάδας μας!

Ευελπιστούμε στην θετική ανταπόκρισή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Θεοχάρης

Ιδρυτής Makerlab

Διοργανωτής WeGoSTEM στην Ελλάδα
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Στιγμιότυπα από την περυσινή μας προετοιμασία και συμμετοχή στο Διαγωνισμό Robotcompetitie
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