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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚEYΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Πρότυπες κατασκευές στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SYNERGY  

 

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

πραγματοποίησε αρχιτεκτονικό εργαστήριο ξύλινης 

κατασκευής που στοχεύει στη δημιουργία λειτουργικών 

εγκαταστάσεων με εικαστικό ενδιαφέρον στον προαύλιο 

χώρο τριών δημοτικών σχολείων. Οι κατασκευές θα 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών για έκφραση και 

επικοινωνία. Τα σχολεία στα οποία εγκαταστάθηκαν τα 

τρία Pavilions είναι το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντρέα στη 

Λευκωσία, το Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας στο 

Στρόβολο και το Δημοτικό Σχολείο Ταμασού στα Πέρα 

Ορεινής. Η ενδιαφέρουσα αυτή σύμπραξη του ακαδημαϊκού κόσμου με τους μαθητές δημοτικής 

εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και 

συγκεκριμένα του  προγράμματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών, υπό τον τίτλο 

Synergetic Multi-Objective Design and Construction of Timber Pavilion Prototypes. 

 

Οι προγραμματικοί στόχοι του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος αναφέρονται στη διερεύνηση των 

όρων και των συνθηκών υλοποίησης μιας αρχιτεκτονικής ιδέας υποστηρίζοντας έμπρακτα τη 

διαδικασία του συμμετοχικoύ σχεδιασμού στην ανάπτυξη του σχεδιαστικού προϊόντος.  

 

Η όλη προσπάθεια αναφέρεται σε μια δημιουργική πορεία που αρχίζει από τα ιδία τα παιδία ως 

αναζήτηση της χωρικής εμπειρίας μέσα από την έννοια της ανάπτυξης μιας  «εγκατάστασης» στον 

προαύλιο χώρο του σχολείου τους. Μέσα από τη διαδικασία ενός δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των 

μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης και των φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου 

Κύπρου, οι προτάσεις ανατροφοδοτούνται και εξελίσσονται. Η αρχιτεκτονική ανάπτυξη των ιδεών 



προσδίδει στις αρχικές προτάσεις λειτουργική και κατασκευαστική υπόσταση, γεωμετρία, χρώμα και 

υφή.  

 

Μέσα από την προσπάθεια αυτή, οι μαθητές και φοιτητές έχουν έρθει σε επαφή με τους 

πραγματικούς όρους και τις συνθήκες υλοποίησης μιας αρχιτεκτονικής κατασκευής που  τώρα 

καλείται να λειτουργήσει ως «δορυφόρος» της παιδικής και νεανικής σκέψης στο δημόσιο χώρο. 

 

Μακέτες που έφτιαξαν τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων 

 

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, και με την υποστήριξη της Χαραλαμπίδης Κρίστης στο πλαίσιο του 

προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Τα Παιδιά Πολίτες του 

Μέλλοντος».  

 

Η υλοποίηση των ξύλινων κατασκευών πραγματοποιήθηκε από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 08 Ιουλίου 

2016, στα τρία δημοτικά σχολεία. Στο εργαστήριο συμμετείχαν φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την επιστημονική επίβλεψη του προγράμματος ανέλαβε  ερευνητική 

ομάδα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, η οποία αποτελείται από τους, Αιμίλιο Μιχαήλ, Λέκτορα και 

Συντονιστή του Προγράμματος, Οδυσσέα Κοντοβούρκη, Επίκουρο Καθηγητή, Μάριο Κ. Φωκά, Αναπλ. 

Καθηγητή, τις ερευνήτριες Χρύσω Ηρακλέους, Ιωάννα Δημητρίου και Παναγιώτα Κονάτζιη, και τον 

Ρογήρο Ίλλαμπα, Σύμβουλο Πολιτικό Μηχανικό. 

                 

    
 

Οι τρεις εικαστικές εγκαταστάσεις - pavilions που κατασκευάστηκαν στα τρία Δημοτικά Σχολεία. 
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