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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Ενημ.27-6-2014

Συναντήσεις της Μόνιμης Επιτροπής Β4-Πρόγραμμα Αρχιτεκτονική στα Σχολεία έχουν λάβει χώρα 
στις 18/7/2012 και 19/3/2013. Η επικοινωνία γίνεται έκτοτε ηλεκτρονικά. 
Cd με πληροφοριακό υλικό, προς διάθεση για κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με το πρόγραμμα έχει  
παραδοθεί στην Γραμματεία του Συλλόγου. 
Επίσης  έχει  αποσταλεί  σε  όλα  τα  Τμήματα  και  τους  Συλλόγους  προς  ενημέρωσή  τους  και  για 
συμμετοχή τους στην δράση.

Το Πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία» κινείται σε 3 άξονες:

1) Συνεργασία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & Σχολείων.
Συνεχίστηκε για 4η συνεχή χρονιά η οργάνωση προγραμμάτων/εργαστηρίων σε συνεργασία με το 
Μποδοσάκειο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών.
Παρακάτω  θα  βρείτε  συνοπτικό  πρόγραμμα  όπως αυτό  εφαρμόστηκε  τις  σχολικές  περιόδους 
2010-11, 2011-12, 2012-13 & 2013-14.
Το πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστεί και την επόμενη σχολική χρονιά.

2) Συνεργασία ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & Αρχιτεκτονικών Σχολών & Σχολείων.
Σε συνέχεια της πρόσκλησης που απηύθυνε στις 9/1/13 ο Σύλλογος προς τις 6 Αρχιτεκτονικές 
Σχολές για συνεργασία/συνδιοργάνωση πιλοτικού κατ’ επιλογήν μαθήματος «Αρχιτεκτονική  στα 
Σχολεία», για συμμετοχή τους στην δράση, δυο εξ αυτών, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισαν στην Γ.Σ. 
τους να το εντάξουν, πιλοτικά, ως κατ’ επιλογήν μάθημα, στο πρόγραμμα σπουδών.
Το   Τμήμα  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  οργάνωσε  εργαστήριο  στο 
πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά κεφάλαια Θεωρίας Αρχιτεκτονικής 5» με τίτλο «Αρχιτεκτονικές 
εξερευνήσεις». Το εργαστήριο οργανώθηκε από τους διδάσκοντες Πέτρο Μπαμπασίκα και Αγάπη 
Πρωίμου, με την συμμετοχή 10 σπουδαστών αρχιτεκτονικής και 50 μαθητών, ηλικίας 15-17 ετών,  
από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών και το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών.
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ θα προχωρήσει στην οργάνωση του εγχειρήματος 
στο επόμενο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. 

3) Συνεργασία Τμημάτων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ - Περιφερειακών Συλλόγων & Σχολείων.
Με πρωτοβουλία  του  Τμήματος  Χανίων του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ οργανώθηκαν διαλέξεις/  εργαστήρια/ 
επισκέψεις  από  τους  συναδέλφους  Ναταλί  Ντουρουντάκη,  Κυριακή  Καστρινάκη  και  Ειρήνη 
Βλαζάκη,  σε  συνεργασία  με  τον  Φώτη  Ποντικάκη  διευθυντή  του  Κέντρου  Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Βάμου, σε δημοτικά σχολεία της περιοχής.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2011
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Παράλληλες Εκδηλώσεις 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου 

13/1/2011 Προπαρασκευαστική συνάντηση ομάδας εργασίας
Ενημέρωση για το 11ο Π.Α.Σ. 

1 19/1/2011 Γνωριμία με τα παιδιά- γενική συζήτηση 
Προβολή εικόνων (παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική)
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν
Συζήτηση για αρχιτεκτονική
Εργαστήριο:  «ζωγραφίζω  το  δωμάτιό  μου  με  όποιο  τρόπο  νομίζω  ότι  θα  το 
καταλάβει κάποιος άλλος»

2 26/1/2011 Προβολή εικόνων - παρουσίαση αρχιτεκτονικών σχεδίων και 3Ds
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν
Συζήτηση για όψη – κάτοψη – τομή και ανθρώπινη κλίμακα
Εργαστήριο:  «σχεδιάζω  την  κάτοψη  του  δωματίου  μου,  χρησιμοποιώντας  ως 
κλίμακα το σώμα μου (βήματα, ποδαράκια, κλπ)»

3 2/2/2011 Συζήτηση
Εργαστήριο: «σχεδιάζω τις εσωτερικές όψεις του δωματίου μου στην ίδια κλίμακα 
με την κάτοψη»

4 9/2/2011 Συζήτηση 
Εργαστήριο: «κατασκευή/ δημιουργία γειτονιάς/πόλης- σχεδιάζω, καταγράφω την 
αρχιτεκτονική μου ιδέα για το κτίριο που θέλω να  κατασκευάσω στη γειτονιά μου»
Ενημέρωση της επιτροπής παράλληλων εκδηλώσεων και 
των υπευθύνων του σχολείου για την πορεία του προγράμματος

5 16/2/2011 Προβολή εικόνων (κατοικίες και πολυκατοικίες)
Παρουσίαση: Χριστίνα Λουκοπούλου
Συζήτηση για την επίσκεψη σε έκθεση αρχιτεκτονικής
Εργαστήριο (συνέχεια από 9/2/2011)

20/2/2011 Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη στην έκθεση: 
«Δημήτρης Ησαΐας- Τάσης Παπαιωάννου
30 χρόνια αρχιτεκτονικής δημιουργίας»
Παρουσίαση:  Τάσης Παπαϊωάννου

6 23/2/2011 Εργαστήριο: «κατασκευή/ δημιουργία γειτονιάς/πόλης- κατασκευή μακέτας κτιρίου 
βάση της αρχιτεκτονικής μου ιδέας, σε κλίμακα ανάλογη ανθρώπινων μορφών κλ. 
1.50»

7 2/3/2011 Εργαστήριο (συνέχεια)
8 9/3/2011 Εργαστήριο (συνέχεια)

13/3/2011 Επίσκεψη στο γραφείο μελετών Α.Ν. Τομπάζης (αρχιτέκτων του σχολείου τους)
Παρουσίαση: Γιάννης Ρωμανος

9 16/3/2011 Εργαστήριο (συνέχεια)
Συμπλήρωση  ερωτηματολογίου  (quiz)  σχετικό  με  κάτοψη-  όψη-  ανθρώπινη 
κλίμακα 

1
0

18/5/2011 Συζήτηση/ απολογισμός

Το πρόγραμμα  εφαρμόστηκε  πιλοτικά  σε  2  τμήματα  της  3ης δημοτικού  (συνολικά  49  παιδιά)  και 
βασίστηκε στην δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενης από: 
τον Δαμιανό Αμπακούμκιν (αρχιτέκτονα μηχανικό, ως συντονιστή του προγράμματος), 
τους εικαστικούς Όμηρο Κοσμίδη και Δώρα Χάρτμαν, 
τις δασκάλες Ιωάννα Αδάμη και Βασιλική Καραπιπέρη,
και με την συμμετοχή των αρχιτεκτόνων γονέων των μαθητών/τριων που συμμετείχαν,
Χριστίνας Λουκοπούλου, Μαρίλης Ματινοπούλου και Ιωάννας Παπαματθαίου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2011-2012
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

1. 12/10/11 Γνωριμία με τα παιδιά- γενική συζήτηση 

2. 19/10/11
Προβολή εικόνων (παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική)
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν
Συζήτηση για αρχιτεκτονική

3. 2/11/11 Εργαστήριο:  «ζωγραφίζω το  δωμάτιό  μου  με  όποιο  τρόπο  νομίζω ότι  θα  το 
καταλάβει κάποιος άλλος»

4. 9/11/11

Προβολή εικόνων - παρουσίαση αρχιτεκτονικών σχεδίων και 3Ds
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν
Συζήτηση για όψη – κάτοψη – τομή και ανθρώπινη κλίμακα
Εργαστήριο: «σχεδιάζω την κάτοψη του δωματίου μου, σε κλίμακα 1/50»

5. 16/11/11
Συζήτηση
Εργαστήριο: «σχεδιάζω τις εσωτερικές όψεις του δωματίου μου στην ίδια κλίμακα 
με την κάτοψη»

6. 23/11/11 Παρουσίαση: Θανάσης Καλογιάννης (κατοικία)                               
7. 30/11/11 Παρουσίαση: Μέμος Φιλιππίδης(ξενοδοχείο)                                       

8. 7/12/11 Προβολή εικόνων (κατοικίες και πολυκατοικίες)
Παρουσίαση: Χριστίνα Λουκοπούλου                                                   

9. 14/12/11 Συζήτηση
Εργαστήριο: «κάτοψη-όψη»

10
. 21/12/11 Εργαστήριο: «κάτοψη-όψη» (συνέχεια)

11
. 11/1/12

Συζήτηση
Εργαστήριο: «σχεδιάζω, καταγράφω την αρχιτεκτονική μου ιδέα για το κτίριο που 
θέλω να  κατασκευάσω»

12
. 18/1/12 Παρουσίαση: Γιώργος Φατσέας (φωτισμός)                                      

13
. 25/1/12 Παρουσίαση: Κάρολος Χανικιάν(αρχιτεκτονική τοπίου)                        

14
. 1/2/12 Εργαστήριο (συνέχεια) σχέδια-σκίτσα- συζήτηση

15
. 8/2/12 Εργαστήριο (συνέχεια) 

16
. 15/2/12 Εργαστήριο (συνέχεια) κατασκευή μακέτας

17
. 22/2/12 Εργαστήριο (συνέχεια) 

18
. 29/2/12 Εργαστήριο (συνέχεια)

19
. 7/3/12 Παρουσίαση: Ελένη Αλεξάνδρου  (Αρχιτεκτονική & Περιβάλλον)                   

20
. 14/3/12 Εργαστήριο (συνέχεια)

21
. 21/3/12 Παρουσίαση: Ναταλία Εφραίμογλου (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)  

22
. 28/3/12 Εργαστήριο (συνέχεια)

23
. 4/4/12 Εργαστήριο (συνέχεια)

24
. 25/4/12 Παρουσίαση: Σπύρος Πολλάλης (Γέφυρα Πεζών-Γέφυρα Παιδιών)     

25
. 2/5/12 Εργαστήριο (συνέχεια)                                                                          

26
. 9/5/12 Παρουσίαση: Βασίλης & Δημήτρης Σγούτας (Μπενάκειο)               

27 16/5/12 Εργαστήριο (συνέχεια)



28
. 23/5/12 Παρουσίαση: Νίκος Βρατσάνος (Μποδοσάκειο), 

29
. 30/5/12 Εργαστήριο (συνέχεια), Παρουσίαση εργασιών, Συζήτηση/ απολογισμός

30
.

Εκθεση κατασκευών

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε  σε 15 μαθητές/τριες της 5ης & 6ης δημοτικού, που συμμετείχαν 
προαιρετικά στον Όμιλο Αρχιτεκτονικής, και βασίστηκε στην δημιουργία ομάδας εργασίας 
αποτελούμενης από: 
τον Δαμιανό Αμπακούμκιν (αρχιτέκτονα μηχανικό, ως συντονιστή του προγράμματος), 
τον Όμηρο Κοσμίδη (ως υπεύθυνο του Ομίλου), 
και με την συμμετοχή στα εργαστήρια των αρχιτεκτόνων Ελένης Αλεξάνδρου, Ιρίνας Αμπακούμκιν, 
Χριστίνας Λουκοπούλου, Μαρίλης Ματινοπούλου, Ελένης Παύλου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2012-2013
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1. 12/3/13 Παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική στα νησιά 
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν
Εργασία για το σπίτι «ζωγραφίζω το δωμάτιό μου, με όποιο τρόπο νομίζω 
ότι θα το καταλάβει κάποιος άλλος»

2. 19/3/13 Συζήτηση για όψη, κάτοψη, τομή και ανθρώπινη κλίμακα
Παρουσίαση: Χριστίνα Λουκοπούλου
Εργασία για το σπίτι «σχεδιάζω την κάτοψη του δωματίου μου 
χρησιμοποιώντας ως κλίμακα το σώμα μου»

3. 26/3/13 Εργαστήριο «σχεδιάζω τις εσωτερικές όψεις του δωματίου μου, στην ίδια 
κλίμακα με την κάτοψη»

4. 2/4/13 Εργαστήριο (συνέχεια)

5. 9/4/13 Παρουσίαση Ελένη Αλεξάνδρου (Αρχιτεκτονικη & Περιβάλλον)

6. 16/4/13 Παρουσίαση Κάρολος Χανικιάν (Αρχιτεκτονικη Τοπίου)

7. 23/4/13 Παρουσίαση Μέμος Φιλιππίδης (Αρχιτεκτονικη στην Σαντορίνη)

Εργασία για το Πάσχα «σχεδιάζω, καταγράφω την αρχιτεκτονική μου ιδέα 
για  το κτίριο που θέλω να κατασκευάσω»

8. 14/5/13 Εργαστήριο – κατασκευή                                  

9. 21/5/13 Εργαστήριο – κατασκευή (συνέχεια)                                                

1
0. 28/5/13 Εργαστήριο – κατασκευή (συνέχεια)    

1
1. 4/6/13 Εργαστήριο – κατασκευή (συνέχεια)    

1
2. 11/6/13 Παρουσίαση/συζήτηση/απολογισμός

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 1 τμήμα της 4ης δημοτικού (συνολικά 27 παιδιά) και βασίστηκε στην 
δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενης από: 
τον Δαμιανό Αμπακούμκιν (αρχιτέκτονα μηχανικό, ως συντονιστή του προγράμματος), 
τους εικαστικούς Όμηρο Κοσμίδη και Δώρα Χάρτμαν, 
τον δάσκαλο Μιχάλη Βαλμά, 
και με την συμμετοχή στα εργαστήρια των αρχιτεκτόνων
Ιρίνας Αμπακούμκιν, Μαρίνας Ζήρου, Χριστίνας Λουκοπούλου και Ελένης Παύλου.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013-2014
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

29/10/13 Εκμάθηση χρήσης προγράμματος «Sweet Home»
Διδ. κα Π.Βασάλου

5/11/13 Εκμάθηση χρήσης προγράμματος «Sweet Home» (συνέχεια)
Διδ. κα Π.Βασσάλου

1. 7/11/13
Προβολή εικόνων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Βραβεία Mies van der Rohe 2013-Quiz
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν

2.
14/11/13

Προβολή εικόνων Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Βραβεία Mies van der Rohe 2013-Quiz (συνέχεια)
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν
Εργασία για το σπίτι «σχεδιάζω, καταγράφω την αρχιτεκτονική μου ιδέα για 
το κτίριο που θέλω να σχεδιάσω»

3. 21/11/13 Εργαστήριο

4. 28/11/13 Εργαστήριο (συνέχεια)

5. 12/12/13 Εργαστήριο (συνέχεια)

6. 19/12/13 Παρουσίαση/συζήτηση/απολογισμός

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 1 τμήμα της 5ης δημοτικού (συνολικά 26 παιδιά) και βασίστηκε στην 
δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενης από: 
τον Δαμιανό Αμπακούμκιν (αρχιτέκτονα μηχανικό, ως συντονιστή του προγράμματος), 
τις δασκάλες κυρίες Π.Βασάλου, Ν.Κοντογεώργου και Χρ.Φιλάου 
και με την συμμετοχή στα εργαστήρια των αρχιτεκτόνων
Ιρίνας Αμπακούμκιν, Ναταλίας Εφραίμογλου, Μαρίνας Ζήρου, Χριστίνας Λουκοπούλου,  Ελένης 
Παύλου και Νίκου Φασσέα.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2013-2014
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

4ΣΤ

1. 20/1/14 Παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική στα νησιά 
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν
Εργασία για το σπίτι «ζωγραφίζω το δωμάτιό μου, με όποιο τρόπο νομίζω 
ότι θα το καταλάβει κάποιος άλλος»

2. 27/1/14 Συζήτηση για όψη, κάτοψη, τομή και ανθρώπινη κλίμακα
Παρουσίαση: Χριστίνα Λουκοπούλου
Εργασία για το σπίτι «σχεδιάζω την κάτοψη του δωματίου μου 
χρησιμοποιώντας ως κλίμακα το σώμα μου»

3. 3/2/14 Εργαστήριο «σχεδιάζω τις εσωτερικές όψεις του δωματίου μου, στην ίδια 
κλίμακα με την κάτοψη»

4. 10/2/14
Bραβεία Mies van der Rohe 2013-40shortlisted-Quiz
Παρουσίαση: Δαμιανός Αμπακούμκιν
Εργαστήριο (συνέχεια)

5. 17/2/14 Bραβεία Mies van der Rohe 2013-40shortlisted-Quiz-συζήτηση
Εργαστήριο «κατασκευή προτεινόμενων κτιριακών όγκων με κυβάκια»

6. 24/2/14 Εργαστήριο – κατασκευή (συνέχεια)                      

7. 10/3/14 Εργαστήριο – κατασκευή (συνέχεια)

8. 17/3/14 Εργαστήριο (συνέχεια)    
Παρουσίαση/συζήτηση

19/3/14 Επίσκεψη στο εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ
9. 31/3/14 Εργαστήριο - «καταγράφω με όποιο τρόπο νομίζω ότι θα το καταλάβει 

κάποιος άλλος, είτε σχεδιάζω σε χαρτί κάτοψη της κατασκευής μου» 
1

0. 7/4/14 Εργαστήριο (συνέχεια) 

Εργασία «καταγράφω με όποιο τρόπο νομίζω ότι θα το καταλάβει κάποιος 
άλλος, είτε ζωγραφίζω σε χαρτί όψεις της κατασκευής μου»

1
1. 2/6/14 Παρουσίαση/συζήτηση/απολογισμός

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 1 τμήμα της 4ης δημοτικού (συνολικά 27 παιδιά) και βασίστηκε στην 
δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενης από: 
τον Δαμιανό Αμπακούμκιν (αρχιτέκτονα μηχανικό, ως συντονιστή του προγράμματος), 
τους εικαστικούς Όμηρο Κοσμίδη και Δώρα Χάρτμαν, 
τον δάσκαλο Μιχάλη Βαλμά, 
και με την συμμετοχή στα εργαστήρια των αρχιτεκτόνων
Ιρίνας Αμπακούμκιν, Ρόζας Ανδριοπούλου, Μαρίνας Ζήρου, Χριστίνας Λουκοπούλου και Ελένης 
Παύλου.



Με την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 17/2/14, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Συλλόγου 
στα  UIA-Architecture &  Children GOLDEN CUBES AWARDS 2013-2014, μετά από Πρόσκληση 
Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  που  οργάνωσε  το  Ελληνικό  Τμήμα  της  UIA, στο  πλαίσιο  του  25ου 
Παγκοσμίου Συνεδρίου της UIA, με τίτλο «ARCHITECTURE OTHERWHERE», που θα λάβει χώρα 
στο DURBAN της SOUTH AFRICA μεταξύ 3 και 7 Αυγούστου 2014.
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι τα  Architecture &  Children GOLDEN CUBES AWARDS οργανώνονται 
από το Διεθνές Πρόγραμμα της UIA Architecture & Children Intl. WORK PROGRAM ανά τριετία, σε 
συνδυασμό με το εκάστοτε Παγκόσμιο Συνέδριο, και  απευθύνονται σε άτομα ή οργανισμούς, που 
δραστηριοποιούνται και σχετίζονται με την οργάνωση προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι 18 ετών), και αφορούν στην εκπαίδευση/ ευαισθητοποίησή 
τους σε θέματα σχετικά με το δομημένο περιβάλλον,  την αρχιτεκτονική,  την πολεοδομία,  είτε την 
βιώσιμη ανάπτυξη.
Σε γενικές γραμμές, Bραβεία απονέμονται σε τέσσερις (4) διαφορετικές κατηγορίες.
Η διαδικασία βράβευσης περιλαμβάνει  (δύο) 2 Στάδια επιλογής/αξιολόγησης σε εθνικό και  διεθνές 
επίπεδο.

Ο  Σύλλογος  συμμετείχε στις  κατηγορίες  Institution Award προβάλλοντας  τους  3  άξονες  στους 
οποίους  κινείται  το  Πρόγραμμα  «Αρχιτεκτονική  στα  Σχολεία»,  όπως  αυτό  οργανώνεται  από  την 
Μόνιμη  Επιτροπή  Β4  & School Award (σε  συνεργασία  με  το  Ελληνοαμερικανικό  Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα – Κολλέγιο Αθηνών).

Η  συμμετοχή  στην  κατηγορία  School Award προτάθηκε  από  την  Εθνική  Επιτροπή  κρίσης  και 
επιλογης υποψηφιοτητων για τα ως άνω Βραβεία να εκπροσωπήσει την χώρα σε διεθνές επίπεδο, και 
θα εκτεθεί στο Durban μαζί με 46 άλλες προτάσεις από 18 χώρες.

Σκοπός της συμμετοχής μας στα ως άνω Βραβεία, ήταν η ανάδειξη/εδραίωση και δημοσιοποίηση της  
βασικής προσπάθειας του Συλλόγου, όπως αυτή περιγράφεται στο Πλαίσιο Δράσεών του για:
«θέσπιση προγράμματος «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία» υπό την αιγίδα του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, ενταγμένου 
στο  σχολικό  πρόγραμμα,  με  την  δημιουργία  ομάδων  εθελοντικής  εργασίας  αποτελούμενων  κατ' 
ελάχιστον  από  έναν  αρχιτέκτονα  μηχανικό  εκπρόσωπο  του  ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ  (ως  συντονιστή),  το 
δάσκαλο εικαστικών του σχολείου και έναν αρχιτέκτονα μηχανικό πιθανόν από τον σύλλογο γονέων 
του σχολείου. Στόχος ενός τέτοιου προγράμματος είναι η εισαγωγή στην γενική εκπαίδευση θεμάτων 
αντίληψης  του  δομημένου  περιβάλλοντος,  παρατήρησης  και  συνειδητοποίησης  της  κλίμακας 
(ανθρώπου, κτιρίων, γειτονιών, πόλεων), ανάδειξης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και της αξίας της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, εξοικείωσης με τα υλικά, τις κατασκευαστικές δυνατότητες, τις έννοιες 
της αρχιτεκτονικής μορφής, της τεχνολογίας,καθώς και της διαδραστικής σχέσης με το περιβάλλον,  
φυσικό και ανθρωπογενές».

Συνημμένα,  προς  πληροφόρησή  σας,  θα  βρείτε  την  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  του 
Ελληνικού Τμήματος της  UIA, τις 2 πινακίδες (poster A2) των συμμετοχών, καθώς και τα Πρακτικά 
των συνεδριάσεων της Εθνικής και Διεθνούς Επιτροπής κρίσης.


