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Δ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Έκθεση Αρχιτεκτονικών Προτάσεων για ένα δίκτυο χώρων Έρευνας και Εκπαίδευσης στο
κέντρο της Πάτρας
Οι 65 αρχιτεκτονικές προτάσεις που εκτίθενται στην Αγορά Αργύρη είναι αποτέλεσµα της
έρευνας και σχεδιασµού των φοιτητών και της διδακτικής οµάδας του Τρίτου Έτους του
Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών, κατά τη διάρκεια του Χειµερινού Εξαµήνου
2015-16.
Τον Οκτώβριο του 2015 οι φοιτητές κλήθηκαν να ανταποκριθούν στο εξης ερώτηµα: πώς
µπορούµε να σχεδιάσουµε ένα νέο σχολείο για το κέντρο µιας σύγχρονης ελληνικής πόλης, ως
σηµείο αναφοράς µιας κοινότητας, δίκτυο χώρων και δραστηριοτήτων; Τι είδους χώροι και
κτήρια θα µπορούσαν να ενισχύσουν, ως καθηµερινές δραστηριότητες, µαζί µε την πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, την τεχνολογία, την κατασκευή και τη δηµιουργία, τις τέχνες
και τη µουσική, τον αθλητισµό και την ευεξία – και τη συνάντηση όλων των παραπάνων µε την
ίδια την Πόλη;
Τον Φεβρουάριο του 2016, οι ολοκληρωµένες µελέτες για το «Ανοικτό Σχολείο» προτείνουν
σειρά κτηρίων και δηµόσιων χώρων, σε απόσταση ολιγόλεπτου περιπάτου µεταξύ τους, σε µια
περιοχή της Πάτρας από τα Ψηλα Αλώνια µέχρι το Παραλιακό Μέτωπο, µεταξύ των οδών
Γούναρη και Τριών Ναυάρχων. Πρόκειται για εγκαταστάσεις, τοπία, χώρους και υποδοµές που
υποστηρίζουν, πλαισιώνουν και επεκτείνουν υπάρχοντα σχολικά συγκροτήµατα της περιοχής.
Εξυπηρετούν και εµπλουτίζουν την καθηµερινότητα των ίδιων των µαθητών, των οικογενειών
τους και της τοπικής κοινωνίας.
Στον εκθεσιακό χώρο της Αγοράς Αργύρη, από την Τρίτη 16 µέχρι το Σάββατο 20
Φεβρουαρίου εκτίθενται οι µελέτες έξι διδακτικών οµάδων µε θέµατα: (α) Campus: Σχολείο
και δίκτυο παιχνιδιού, (β) Επι|κοινωνία της γνώσης: Σχολικό Συγκρότηµα και δηµόσια
βιβλιοθήκη, (γ) Χώρος Συντονισµού: Έρευνα ήχου, ακουστικής, µουσικής, (δ) Mediatheque 3.0:
Κέντρο ψηφιακής έρευνας και εκπαίδευσης, (ε) Creative Learning: Εργαστήριο δηµιουργικής
µάθησης, (στ) Ν.Υ.Σ.Υ.: Κέντρο σωµατικής άσκησης και ευεξίας.
Οι σχεδιαστικές προτάσεις του «Ανοικτού Σχολείου» διερευνούν τις έννοιες κοινότητα και δίκτυο
στην Ελλάδα του 2016: τη δυνατότητα παραγωγής, σχεδιασµού και οργάνωσης ενός ευρύτερου
εκπαιδευτικού και κοινωνικού θεσµού για την γειτονιά και την πόλη.
Η έκθεση οργανώνεται από τους διδάσκοντες και υλοποιείται από τους φοιτητές του Τρίτου
Έτους του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Πατρών. Υπεύθυνοι των διδακτικών
οµάδων είναι οι αρχιτέκτονες Κώστας Γρίβας, Κωνστάντιος Δ∆ασκαλάκης, Πέτρος
Μπαµπασίκας, Αγάπη Πρώιµου, Νίκος Σµυρλής, Αλεξάνδρα Στράτου. Η έκθεση υλοποιείται
υπό την αιγίδα του Δ∆ήµου Πατρέων.
Εγκαίνια Έκθεσης: Τρίτη 16/02 19.00. Δ∆ιάρκεια: 16-20 Φεβρουαρίου 2016, 9.00 – 21.00
καθηµερινά. Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κώστας Γρίβας, 693.277.632, kgrivas@upatras.gr | Πέτρος
Μπαµπασίκας, 697.250.3674, babasikas@upatras.gr | Αγάπη Πρώιµου, 697.685.0354,
agapiproimou@gmail.com
Πανεπιστηµιούπολη, 26500 Ρίο Πατρών

