Παρουσίαση των βραβείων του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης
1ο βραβείο [30.000 €]
Κωδικός συμμετοχής
Χώρα
Εκπρόσωποι ομάδας - Αρχιτέκτονες
Μέλη ομάδας – Αρχιτέκτονες

Λοιπά μέλη ομάδας

EU4777
Ελλάδα
Θεοδώρα Κυριαφίνη
Φωτεινή Λυμπεριάδου
Ευγενία-Χριστίνα Μαλέζη
Ηλέκτρα-Θεοδώρα Κεφαλλονίτη
Αλεξάνδρα Ιωσηφίδου
Πασχάλης Γαλάνης , 3D visualization
Νικόλαος Πρωτόγερος, Σύμβουλος
Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Ξενοφών Ζήσσης, Σύμβουλος ΑΠΕ
Μαρία Τσίτση, Σύμβουλος
Θεοχάρης Ζάγκας, Σύμβουλος
Θεοδώρα Ζάγκα, Σύμβουλος

Βασική συνθετική ιδέα
Η νικήτρια πρόταση βασίζεται στο σχεδιασμό μιας σειράς αυλών, που δρουν ως τόποι
συγκέντρωσης στην καρδιά του κάθε σχολείου. Η χρήση φυσικού εξαερισμού και σκίασης
δημιουργεί ένα άνετο περιβάλλον. Η Κρητική παράδοση αποτυπώνεται με τη χρήση ακατέργαστων
υλικών όπως πέτρα, χώμα και ξύλο, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες κατασκευής. Η Κριτική επιτροπή δήλωσε: «Αυτό είναι ένα
ευχάριστο σχολικό συγκρότημα, το οποίο τα μικρά παιδιά και οι μαθητές θα απολαύσουν
πραγματικά. Φέρνει τη φύση μέσα στην καρδιά του σχεδιασμού του και ταυτόχρονα το περιβάλλον
του προσφέρει διαφορετικά ερεθίσματα και εμπνέει. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα απολαύσουν
ιδιαίτερα τους ξεχωριστούς χώρους ανάπαυσης, τα πέτρινα Μιτάτα. Επιπλέον, οι αυλές και η
διάταξη του σχολείου θα κάνουν το κτίριο εύκολο στη χρήση».
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2ο βραβείο [20.000 €]
Κωδικός συμμετοχής
Χώρα
Ομάδα Αρχιτεκτόνων

Λοιπά μέλη ομάδας

LL1010
Ελλάδα
Πλάτωνας Ησαΐας
Θεοδόσης Ησαΐας
Κωνσταντίνος Κίζης
Αλεξάνδρα Βούγια
Ηλίας Μάτσας, Μηχανολόγος Μηχανικός
Γιάννης Τσαφούλιας, Πολιτικός Μηχανικός

Βασική συνθετική ιδέα
Η πρόταση αναπτύχθηκε γύρω από τα δύο θεμελιώδη στοιχεία του χώρου: το φως και το έδαφος. Ο
σχεδιασμός διαμορφώνεται ως ένα σύγχρονο μωσαϊκό, με βασικό δομικό στοιχείο το τούβλο. Οι
στέγες των κτιρίων σχεδιάστηκαν ως επέκταση των λόφων που σχηματίζουν τα φυσικά όρια του
κυρίως κτιρίου και πράγματι είναι, τόσο από την άποψη των υλικών όσο και της λειτουργικότητας.
Αρχιτεκτονικά, η απλή γραμμική μορφή συγχωνεύεται με το φυσικό τοπίο, δημιουργώντας
σταδιακά κτιριακές φόρμες και αυλές. Στα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνεται η
εξωτερική πρόσοψη από τοπικά τούβλα, το οποίο δημιουργεί ένα ημι-διαφανές πέπλο για την
προστασία από τον ήλιο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη χρήση των τοπικών οικοδομικών υλικών,
τα οποία εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο.
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3ο βραβείο [10.000 €]
Κωδικός συμμετοχής
Χώρα
Εκπρόσωπος ομάδας - Αρχιτέκτονας
Μέλη ομάδας – Αρχιτέκτονες

Λοιπά μέλη ομάδας

AM3877
Καναδάς
Taymoore Balbaa & Chris Wong
Arne Suraga
Jad Joulji
Talaye Rad
Andrew Lee
Ibrahim Brad Miles
Antony Chieh
Shelton Foo
Fionn Byrne, Αρχιτέκτονας Τοπίου

Βασική συνθετική ιδέα
Η πρόταση ανταποκρίνεται στο στόχο σύμφωνα με τον οποίον όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες θα
πρέπει να "αποτελούν μια οντότητα, ενώ την ίδια στιγμή να είναι σε θέση να λειτουργούν
ανεξάρτητα." Η πρόταση χωρίζει τα τρία σχολεία του συγκροτήματος, δημιουργώντας τρεις
ανεξάρτητες αυλές. Ο άνεμος μπορεί να περάσει μέσα από τα τρία κτίρια για φυσικό αερισμό. Η
«χωριάτικη» διάταξη ενθαρρύνει τις κοινωνικές δραστηριότητες και δημιουργεί ένα οικείο
περιβάλλον για μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές. Ο σχεδιασμός κάθε κτιρίου εστιάζει στη
διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι «Στοές» -σκιασμένες αυλές ή ημιυπαίθριοι χώροιπεριλαμβάνουν ξύλινα συρόμενα πανέλα. Η μορφολογική στρατηγική του κτιρίου βασίζεται στην
ισχυρή αντίθεση των υλικών, και ενισχύεται από τη δυαδικότητα της διαφάνειας – αδιαφάνειας.
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Εύφημος Μνεία [5.000 €]
Κωδικός συμμετοχής
Χώρα
Εκπρόσωπος ομάδας - Αρχιτέκτονας
Μέλη ομάδας – Αρχιτέκτονες

Λοιπά μέλη ομάδας

SY0570
Ελλάδα
Ευάγγελος Ραβάνος
Στέλλα Μέρμηγκα
Δημήτριος Σοφός
Νάντια Καραμπόγια
Παραδεισία Μανάρη
Θεόδωρος Σταθόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
Σπυρίδων Τσάντες, Μηχανολόγος Μηχανικός

Βασική συνθετική ιδέα
Η σχεδιαστική πρόταση είναι ένα σύμπλεγμα από δομικά στοιχεία που συνυπάρχουν στο επίπεδο
του εδάφους και των ελαιόδεντρων, ενσωματώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο το χώρο του
σχολείου με το φυσικό τοπίο της Κρήτης. Τα συμπλέγματα, ακριβώς όπως τα νησιά, το καθένα με
ειδική γεωμετρία και μορφή, αποτελούν ένα σπασμένο σύνολο, ένα αρχιπέλαγος, όπου ο ανοιχτός
χώρος, η κρητική γη, γίνεται το ενοποιητικό τους στοιχείο. Αυτή η λειτουργική και μορφολογική
ποικιλία των συμπλεγμάτων αντιμετωπίζει τις πολυπολιτισμικές πτυχές της Ευρώπης, ενώ ο
ανοιχτός χώρος μεταξύ τους παράγει ένα ομοιόμορφο έδαφος που φιλοξενεί τη σχολική ζωή και
επιτρέπει την απρόσκοπτη κίνηση: σαν ένα λαβύρινθο από δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις.
Μια ενιαία είσοδος στο σχολείο οδηγεί στη συνέχεια στα τρία σχολεία-κτίρια. Στο σχεδιασμό
περιλαμβάνεται ένα αντηλιακό μεταλλικό πλέγμα με χαρακτηριστικά των αρχαίων συμβόλων.
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Εύφημος Μνεία [5.000 €]
Κωδικός συμμετοχής
Χώρα
Εκπρόσωπος ομάδας - Αρχιτέκτονας
Μέλη ομάδας – Αρχιτέκτονες

GN2104
Ρουμανία
Niculae Grama
Marius Pandele
Mihai Chisarau
Valentin Ionascu

Βασική συνθετική ιδέα
Το έργο αυτό έχει μια ισχυρή διάταξη με κάθε σχολείο να έχει τη δική του ταυτότητα και
δραστηριότητα ως προς το περιβάλλον μάθησης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει καλό
προσανατολισμό, με καλά ελεγχόμενο νότιο φως και φυσικό εξαερισμό. Τα δύο καμπύλα σχολικά
κτίρια περικλείουν τους χώρους αναψυχής και το Νηπιαγωγείο έχει τους δικούς του αυτόνομους
χώρους. Η ανεμογεννήτρια οριοθετεί τη χαρακτηριστική είσοδο στο σχολείο. Τα βασικά υλικά
διαθέτουν ξύλινα πλαίσια.

Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 52 72 402 & 405, 695 1933 522
grtypou@osk.gr, jvelissaratou@osk.gr
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