
Πρόγραμμα ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Πρόγραμμα 

Η Ακαδημία Αρχιτεκτονικής και Μηχανικής είναι ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο 

για παιδιά Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι να 

ενεργοποιήσει την αντίληψη του παιδιού για την κατανόηση ενός διαρκώς 

μεταβαλλόμενου κόσμου, και συνεπακόλουθα με δημιουργική σκέψη να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτόν. 

Βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών αποτελεί η 

Αρχιτεκτονική, η οποία πέρα από επιστήμη και τέχνη αποτελεί μία έννοια- μέρος της 

καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Μέσα από την εξερεύνηση, τη δημιουργικότητα 

και το σχεδιασμό με αρχιτεκτονικές πρακτικές, απελευθερώνεται η δύναμη της 

μάθησης. Μέσα από τον πειραματισμό και την κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες 

της μηχανικής ενισχύεται η αντίληψη και η κατανόηση. 

Με αφορμή το παιχνίδι και με βασικό κανόνα την επικοινωνία και τη συνεργασία, τα 

παιδιά εξοικειώνονται με ποικίλες επιστημονικές έννοιες, ανακαλύπτουν τρόπους 

παρατήρησης, διερευνούν το περιβάλλον τους, εκφράζονται ποικιλόμορφα και 

τονώνουν τη φαντασία τους. 

Μέρος της φιλοσοφίας του προγράμματος είναι η ανακύκλωση και η 

επαναχρησιμοποίηση των άχρηστων υλικών, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και 

εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα σχετικά με την προστασία το περιβάλλοντος. 

Μεθοδολογία 

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία (3) επίπεδα καλύπτοντας ανά δύο τάξεις 

ηλικιακά τους μαθητές του δημοτικού (Α-Β, Γ-∆, Ε-ΣΤ). 

Κάθε εργαστήριο διάρκειας δύο (2) ωρών ξεκινάει με θεωρητική παρουσίαση 

ανάπτυξη του θέματος (αφηγήσεις, φωτογραφίες, βιβλία, παρουσιάσεις ppt, ταινίες 

μικρής διάρκειας, σχέδια, κτλ) και ολοκληρώνεται με πρακτική εφαρμογή ατομικά ή 

ομαδικά και παρουσίαση των εργασιών για τις μεγαλύτερες κυρίως ηλικίες. 

Τα τρία επίπεδα λειτουργούν αλυσιδωτά ως προς το βαθμό δυσκολίας. Οι μαθητές 

εντάσσονται στα δύο πρώτα σύμφωνα με την αντίστοιχη ηλικία, ενώ η 

παρακολούθηση του τρίτου επιπέδου προϋποθέτει την ολοκλήρωση ενός 

τουλάχιστον προηγούμενου.  

Χώροι υλοποίησης του προγράμματος - Εξοπλισμός 



Η Ακαδημία Αρχιτεκτονικής και Μηχανικής αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του ∆ημοτικού 

σχολείου, το φυσικό περιβάλλον της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό (smart board, iPads, wi-fi) και εποπτικό υλικό (lego, robots 

κ.ά.) που αυτό διαθέτει. 


