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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
3 Οκτωβρίου � παγκόσμια ημέρα Αρχιτεκτονικής 

Οι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
Με εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης των παιδιών του δημοτικού και με τη τελετή απονομής 
των βραβείων του διαγωνισμού αφίσας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στον 
εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας Αρχιτεκτονικής. 
Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που το ΤΕΕ διοργανώνει με εκδηλώσεις στο πλαίσιο των 
εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής και η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων 

ελπίζει κι εύχεται να είναι η αρχή για την πραγματοποίηση αντίστοιχων δράσεων και τα επόμενα χρόνια. 
Από τις 10:00 έως τις 13:30 το πρωί της 3ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα ευαισθητοποίησης μαθητών της πέμπτης και έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων 

Επανομής Θεσσαλονίκης και Νέου Μάρμαρα Χαλκιδικής, τόσο στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (λεωφ. Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49) όσο και στον Κήπο του Ήχου της νέας παραλίας που βρίσκεται μπροστά από το 
Επιμελητήριο, όπου θα λάβει χώρα ολοήμερη δράση. Στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με την 
έννοια του αρχιτεκτονικού χώρου, καθώς και ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίησή τους για την 

ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, μέσα από βιωματικές δράσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες 
και τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας. Στο πρόγραμμα εντάσσεται εικαστικό εργαστήρι όπου τα παιδιά 
πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά και τεχνικές και εκφράζουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για τη 
διαμόρφωση του χώρου. 
Στις 20:00 στο φουαγιέ και τον αύλειο χώρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση απονομής των βραβείων του διαγωνισμού αφίσας που είχε προκηρυχθεί στο πλαίσιο του 

εορτασμού για την παγκόσμια ημέρα Αρχιτεκτονικής. Κύριο χαρακτηριστικό των συμμετοχών στον 
διαγωνισμό ήταν η διαπραγμάτευση εννοιών όπως: η ιδιωτικότητα, η συλλογικότητα, το πολυπολιτισμικό 
στοιχείο, η ακεραιότητα, η ηθική, η ποιότητα ζωής, η ισότητα, το φυσικό περιβάλλον και η 
καθημερινότητα.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο παγκόσμιο κοινό δικαίωμα στην κατοικία, το κέλυφος- 
καταφύγιο, και στην  διαφορετικότητα του ιδιωτικού χώρου. Οι συγκεκριμένες έννοιες απεικονίζονται με 
γραφιστικούς χειρισμούς και συμβολισμούς, ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να αποτελεί ένα ενδιαφέρον 
σύνολο εικόνων, σχημάτων, λέξεων και σχεδίων. Η έκθεση του συνόλου των συμμετοχών που θα 
πραγματοποιηθεί στο φουαγιέ του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ αλλά και σε υπαίθριο χώρο έξω από αυτό 
έχει ως στόχο να επικοινωνήσει το σύνολο των εννοιών που πραγματεύονται, τόσο στο 
αρχιτεκτονικό όσο και στο ευρύτερο κοινό. 

  
Χορηγός των εκδηλώσεων είναι η εταιρία SPITZE Α.Ε. 

 


