
“Η πόλη είναι αυτό που είναι,
γιατί οι πολίτες είναι αυτό

που είναι.” Πλάτωνας

Συμμετοχή σχολείων στην Έκθεση «Φαντάσου την πόλη:  
Ηράκλειο 2012»

Σας  ενημερώνουμε  ότι  από  21 έως 31 Μαΐου πραγματοποιείται  η  έκθεση 
«Φαντάσου την πόλη: Ηράκλειο 2012» στον εκθεσιακό χώρο Βασιλική του 
Αγίου  Μάρκου,  όπου  θα  παρουσιαστούν  αρχιτεκτονικές  και  καλλιτεχνικές 
προτάσεις,  οι  οποίες  αφορούν  στον  δημόσιο  χώρο  του  Ηρακλείου, 
προσκαλώντας κατοίκους και φορείς να φανταστούν το αστικό τους τοπίο.

Στα πλαίσια της έκθεσης και σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα «Φτου 
και  βγαίνω»,  προσκαλούμε  τους  μαθητές  Νηπιαγωγείων  και  Δημοτικών 
σχολείων  της  πόλης  του  Ηρακλείου  να  συμμετάσχουν  στα  εκπαιδευτικά 
προγράμματα της έκθεσης που περιγράφονται παρακάτω:

• «Πώς φαντάζομαι την Πόλη μου»

        Διαδραστικό παιχνίδι και κατασκευή

Απευθύνεται: σε παιδιά Νηπιαγωγείου

Διάρκεια: 2 ώρες



• «Τι σκέφτεται η Πλατεία...;»

Παιχνίδι μέσα από δημιουργική γραφή και ζωγραφική

Απευθύνεται: σε παιδιά της α’, β’, γ’ τάξης του Δημοτικού

Διάρκεια: 2 ώρες

• Κρυμμένος Θυσαυρός με τίτλο «Ανακαλύπτω την πόλη μου!!»

Απευθύνεται: σε παιδιά της Δ’, Ε’, ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού

Διάρκεια: 2 ώρες

Η συμμετοχή των σχολείων στην έκθεση γίνεται χωρίς κόστος.

Οι μαθητές μπορούν να επισκεφτούν την έκθεση τις πρωινές ώρες λειτουργίας 
της (9:30-1:30, 21 εώς 31 Μαΐου), στα πλάισια εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

 Η  ημερομηνία  και  η  ώρα  της  επίσκεψης  θα  προγραμματίζεται  κατόπιν 
συνεννόησης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: imagineheraklion  @  gmail  .  com    ή στα τηλέφωνα 
Σίσσυ-6937802250 και Ευαγγελία-6981505824.

Ελάτε να φανταστούμε μαζί την πόλη μας...!!

  KΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ:               ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
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Λίγα λόγια για το Imagine the City 

Το Imagine the City είναι ένα σχήμα συνεργασίας μεταξύ ατόμων και φορέων, μέσα 
στο οποίο επινοούνται, αναπτύσσονται και υποστηρίζονται δράσεις για την εικόνα 
και την κουλτούρα των ελληνικών πόλεων. 
Με δεδομένο ότι στο σύνολο των πολιτών υπάρχει όλη εκείνη η δημιουργική 
δυναμική, η οποία μπορεί να διαμορφώσει το αστικό τοπίο και τους τόπους της 
χώρας, ικανοποιώντας ανάγκες της Κοινωνίας, με δεδομένο ότι υπάρχουσες και 
αξιόλογες πρωτοβουλίες, δράσεις και έργα, μπορούν να μεγιστοποιήσουν το θετικό 
αντίκτυπό τους στην Κοινωνία με προϋπόθεση την συνεργασία τους, το Imagine the 
City συγκροτείται για να αποτελέσει μια "δεξαμενή σκέψης" που διαπραγματεύεται 
την αρχιτεκτονική για τα δημόσια έργα, στοχεύοντας παράλληλα στην συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών.
Αναζητούνται ευέλικτες τακτικές και συνεργασίες, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη 
ιδεών και οραμάτων και διαμορφώνουν αφορμές υλοποίησης ιδεατών έργων. 

Αξίες 
Κοινωνία των πολιτών. Ενημέρωση. Συμμετοχή. Συνεργασία. Φαντασιακό. 
Δημιουργία. Καινοτομία. Αυτοδιαχείριση. Πολιτισμός του άστεως. 

Σκοπός 
η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου και η αστική αναγέννηση των Ελληνικών 
πόλεων. 

Τι είναι οι εκθέσεις "Φαντάσου την πόλη";
Στις εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη» παρουσιάζονται μελέτες, σχέδια και μακέτες που 
αφορούν μία πόλη, την πόλη όπου λαμβάνει χώρα η έκθεση κάθε φορά. Έτσι ο 
διάλογος μεταξύ μελετητών και κατοίκων που γίνεται στον διαδικτυακό τόπο 
platform.imaginethecity.gr, μεταφέρεται σε πραγματικό χώρο και πλαισιώνεται από 
παράλληλες δράσεις. Ταυτόχρονα το ευρύ κοινό αποκτά μια εικόνα των επεμβάσεων 
και βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν στην πόλη τους και καθίσταται ικανότερο να 
έχει άποψη, να συζητήσει και να ζητήσει, να αντιληφθεί τις δυνατότητες βελτίωσης 
του αστικού τοπίου, να οραματιστεί την πόλη του.


