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  Αρ. Πρωτ. 269/ΔΣ 

Προς:  Διευθυντή Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιο Μουστάκα 

Κοινοποίηση:  Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας , κ. 

Ιωάννη Παντή

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας , κ. Νικόλαο Φίλη

Θέμα: Υποστήριξη και Συμμετοχή στο Athens Mini Maker Faire

Αξιότιμε κ. Μουστάκα,

Επικοινωνούμε μαζί σας από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ (www.eellak.gr),

προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το 1ο Athens Mini Maker Faire (makerfaireathens.com),

το  οποίο  θα  πραγματοποιηθεί  για  πρώτη  φορά  φέτος,  στις  1  &  2  Οκτωβρίου  2016,  στο

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Το Maker Faire είναι μία παγκόσμια διοργάνωση η οποία στηρίζει το κίνημα των “δημιουργών -

κατασκευαστών” (makers movement) σε όλο τον κόσμο και στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των

ανθρώπων  που  κατασκευάζουν  ή  δημιουργούν  σε  μια  διοργάνωση.  Κύριος  στόχος  της

εκδήλωσης είναι η προαγωγή της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της καινοτομίας σε όλες

τις ηλικίες. Ο βασικός άξονας ενδιαφέροντος της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη της τεχνολογικής

δημιουργικής  χειροτεχνίας  μέσα από ευφάνταστες  κατασκευές,  ευρεσιτεχνίες  και  πρωτότυπες

δημιουργίες. Σκοπός μας είναι να συγκεντρωθούν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, κάθε ηλικίας

σε μια διοργάνωση, ώστε να αναδείξουν τη δουλειά τους και τις κατασκευές τους. Το Maker Faire
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διεξάγεται ήδη σε 124 χώρες, με τον αριθμό να αυξάνεται καθημερινά. 

Με δεδομένο ότι στη βαθμίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία

στις ιδιοκατασκευές και ορμώμενοι από την πρωτοβουλία του Υπουργείου μέσω της πρόσκλησης

που απηύθυνε τον περασμένο Απρίλιο (http://makerfaire.minedu.gov.gr/), να συγκεντρώσει τους

εκπαιδευτικούς  και  τους  μαθητές  που  ασχολούνται  με  τον  τομέα  ώστε  να  συμμετέχουν  στη

διοργάνωση του Maker Faire στη Ρώμη, σας  προτείνουμε να ενημερώσετε με σχετική εγκύκλιο

εκπαιδευτικούς  και  μαθητές  ώστε  να  παρουσιαστούν  οι  πιο  αξιόλογες  ιδιοκατασκευές

μαθητών  στην  εκδήλωση  και  να  μπορέσουν  οι  εκπαιδευτικοί  να  ενημερωθούν  για  τις

δράσεις  και  τις  τεχνολογικές  εξελίξεις που  υπάρχουν  τόσο  σε  εθνικό  όσο  και  σε  διεθνές

επίπεδο  καθώς  επίσης  και  να  θέσετε  την  εκδήλωση  υπό  την  αιγίδα  του  Υπουργείου

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Αναμένουμε την απάντησή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή

διευκρίνιση.

        

Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης  
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