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ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ:
To Εργαςτιριο Σχεδιαςμοφ (Design) και Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικϊν χϊρων τθσ Σχολισ Καλλιτεχνικϊν
Σπουδϊν για το ζτοσ 2015, πραγματοποίθςε τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ:

1.

Ωσ προσ «τθν διεξαγωγι ζρευνασ για τθν κάλυψθ διδακτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν ςε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο». (παρ. Β , εδάφιο 2.2. δραςτθριότθτεσ του εργαςτθρίου
κανονιςμόσ λειτουργίασ)
Α) Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με τον Διμο Αίγινασ, ςφμφωνα με το Ρρωτόκολλο Συνεργαςίασ που ζχει
υπογραφεί, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ του Στ εξαμινου Σπουδϊν «Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν χϊρων ςε
Ραραδοςιακά Κελφφθ» με κζμα μελζτθσ: «Ο Ρφργοσ του Μαρκζλλου». Στθ διάρκειά τθσ
πραγματοποιικθκε επίςκεψθ των φοιτθτϊν ςτθν Αίγινα, επίςκεψθ ςε ιςτορικά μνθμεία με λεωφορείο που
διατζκθκε από τον Διμο Αίγινασ και αποτφπωςθ του μνθμείου. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ το
εργαςτιριο δϊριςε τα ςχζδια αποτφπωςθσ ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου Αίγινασ.
Β) Ειςιγθςθ 3 φοιτθτικϊν πτυχιακϊν εργαςιϊν ςυνδεδεμζνων με το ερευνθτικό ζργο του εργαςτθρίου

2.

Ωσ προσ τισ «ςυνεργαςία κάκε μορφισ και ανταλλαγι επιςτθμονικϊν γνϊςεων με κοινωνικοφσ
φορείσ και οργανιςμοφσ όπωσ τοπικι αυτοδιοίκθςθ» (παρ. Γ , εδάφιο 2.2. δραςτθριότθτεσ του
εργαςτθρίου κανονιςμόσ λειτουργίασ) με βάςθ το πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ του εργαςτθρίου και του
Διμου Αίγινασ (Αρικμ. Απόφαςθσ 182/ 29-12-2015), κακώσ και το Πρωτόκολλο υνεργαςίασ 4 Ιδρυμάτων
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αναπτφχκθκαν οι ακόλουκεσ δράςεισ:
α. Σε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι παιδείασ
Με βάςθ το υπ. αρικμ. Γ) Διοργάνωςθ πιλοτικών προγραμμάτων διαμζςου δράςεων Erasmus τα οποία
μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ ιςχυροφ γνωςιολογικοφ υπόβακρου ςτο πεδίο τθσ Πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ και των Παραδοςιακών και φγχρονων Σεχνών.

Τπεβλικθ πρόταςθ προγράμματοσ με κωδικό αρικμό 2016‐1‐EL01‐KA201‐023761 και τίτλο « Cultural
Heritage : a way of being , a way of teaching» ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ERASMUS+ KA2 STRATEGIC
PARTNERSHIP (Συνεδρίαςθ ΕΛΚΕ με Α. 7/08-04-16) ανάμεςα ςε 9 φορείσ από 3 χϊρεσ : 3 ςχολεία
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Γενικό Λφκειο Αίγινασ, Περιφερειακό Λφκειο Λιβαδιών Κφπρου, Γενικό
Λφκειο Πόρτο Πορτογαλίασ), με 3 εποπτεφοντα Ιδρφματα (ΣΕΙ Ακινασ (Εργαςτιριο χεδιαςμοφ (design)
και Αρχιτεκτονικισ Εςωτερικών Χώρων), University of Nicosia (Interior Design), ESAD (Interior Design) και
3 υνεργαηόμενεσ κοινότθτεσ(Διμοσ Αίγινασ (λαογραφικό μουςείο), Διμοσ Λευκωςίασ, Διμοσ Πόρτο.
Επιςτθμονικι υπεφκυνθ: Ζωι Γεωργιάδου
Σο περιεχόμενο του προγράμματοσ ςτόχευε ςτθν ανάπτυξθ τρόπων και μεκόδων άτυπθσ διδαςκαλίασ ςτθ
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ που κα αφυπνίςουν τθν ςυμμετοχι τοπικών κοινοτιτων ςτθ διαδικαςία
διατιρθςθσ τθσ πολιτιςτικισ τουσ κλθρονομιάσ. υνζδεε τρεισ Μεςογειακζσ περιοχζσ (Ελλάδα, Κφπρο,
Πορτογαλία) με ςτόχο τθν ανταλλαγι και ανάπτυξθ καλών πρακτικών, τθν ενεργοποίθςθ διαδικαςιών ςτθν
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και τθν διάχυςθ του προςδοκώμενου οφζλουσ ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ. Σα
τριτοβάκμια ιδρφματα κα υποςτιριηαν τθν διαδικαςία, προςφζροντασ τεχνογνωςία, επιςτθμονικι εποπτεία
και ςυντονιςμό. Οι τοπικζσ αρχζσ (διμοι, κοινότθτεσ) κα ςυντόνιηαν τθν διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτισ
κοινότθτεσ τουσ.
Θ πρόταςθ αξιολογικθκε ωσ επιλαχοφςα.
β. ε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι για τθν Ποιότθτα Ζωισ
Στο πλαίςιο του Β). Συνεργαςία με τθν Τεχνικι υπθρεςία του Διμου.
Ρραγματοποιικθκε αποτφπωςθ διατθρθτζου κτιρίου «Ρφργοσ Μαρκζλλου» ςτο πλαίςιο του μακιματοσ
του Στ εξαμινου Σπουδϊν «Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν χϊρων ςε Ραραδοςιακά Κελφφθ». Τα ςχζδια τθσ
αποτφπωςθσ παραδόκθκαν ςτθν Τεχνικι υπθρεςία του Διμου, ωσ αρχειακό υλικό προκειμζνου να
χρθςιμοποιθκοφν ςε ζργο ςυντιρθςθσ του Ρφργου. Συμμετζχοντεσ: Ζ. Γεωργιάδου (υπεφκυνθ μακιματοσ),
Μ. Μοίρα, Μ. ίνου, Δ. Φράγκου, Α. Ψιλόπουλοσ.
Το γεγονόσ καλφφκθκε δθμοςιογραφικά από τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ. (Aegina Portal)

3. Ωσ προσ τθν «διοργάνωςθ θμερίδων, ςεμιναρίων, ςυμποςίων, ςυνεδρίων και εκκζςεων » (παρ. Ε ,
εδάφιο 2.2. δραςτθριότθτεσ του εργαςτθρίου, κανονιςμόσ λειτουργίασ)
Α) Διοργάνωςθ ζκκεςθσ φοιτθτικϊν εργαςιϊν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ του Στ εξαμινου Σπουδϊν
«Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν χϊρων ςε Ραραδοςιακά Κελφφθ» με κζμα: «Ο Πφργοσ του Μαρκζλλου. Μία
άλλθ οπτικι». Πφργοσ του Μαρκζλλου Αίγινα 2-4 Ιουλίου 2016. (Ζ. Γεωργιάδου (υπεφκυνθ μακιματοσ), Μ.
Μοίρα, Μ. ίνου, Δ. Φράγκου, Α. Ψιλόπουλοσ). Το γεγονόσ καλφφκθκε δθμοςιογραφικά από τοπικά μζςα
ενθμζρωςθσ. (Aegina Portal) με τθ ςυμμετοχι του Δθμάρχου Αίγινασ (Δ. Μοφρτηθ) και μζλθ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου.
Β) Συμμετοχι ςτθν ζκκεςθ «Ωscillations-Ταλαντϊςεισ»: Ζνασ εικαςτικόσ διάλογοσ μεταξφ ςπουδαςτϊν του
ΡΜΣ ςτισ Ανκρωπιςτικζσ Σπουδζσ του Ρανεπιςτθμίου του Dundee και καλλιτεχνϊν που κατοικοφν ςτθν
Αίγινα. Αίγινα, 08/09/16-18/09/16.
Τα ζργα που εκτζκθκαν αφοροφςαν το διατθρθτζο μνθμείο «Σπίτι του οδάκθ» και ο διάλογοσ
αναπτφχκθκε ανάμεςα ςτουσ: Mary Moddeen (Ακαδθμαϊκι υπεφκυνθ του ΠΜ), Παναγιώτθ Ηλία
(φωτογραφία) και Ζωι Γεωργιάδου (Θεωρθτικι τεκμθρίωςθ). Το γεγονόσ καλφφκθκε δθμοςιογραφικά από
τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ. (Aegina Portal, Aegina’s light).
Γ) Τποβολι προγράμματοσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ (ΙΔΒΕ) διάρκειασ 74 ωρϊν, με τίτλο «ΤΟΥΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DESIGN) ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΧΩΟΥ». Ζγκριςθ από τθ Συνζλευςθ
14/14-06-2016 του Τμιματοσ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ, Διακόςμθςθσ και Σχεδιαςμοφ Αντικειμζνων.
Ζγκριςθ από τθν Συνεδρίαςθ του ΙΔΒΕ τθσ 27-6-2016.
Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Ηωι Γεωργιάδου.
Σο Πρόγραμμα δεν υλοποιικθκε λόγω μικρισ ςυμμετοχισ αποφοίτων.

4. Ωσ προσ τθν«διεξαγωγι ζρευνασ ςτισ γνωςτικζσ περιοχζσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο πεδίο 2.1.
(παρ. Α , εδάφιο 2.2. δραςτθριότθτεσ του εργαςτθρίου, κανονιςμόσ λειτουργίασ).

Σα μζλθ τθσ βαςικισ ομάδασ του εργαςτθρίου πραγματοποίθςαν :
Α) … Ειςθγιςεισ ςε διεκνι επιςτθμονικά ςυνζδρια με ςφςτθμα κριτών, με δθμοςίευςθ ςε Πρακτικά
Β) …. Ειςθγιςεισ ςε επιςτθμονικά ελλθνικά ςυνζδρια
Γ) Δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά με ςφςτθμα κριτών Γεωργιάδου Ζ.,
Σ) Εκκζςεισ εικαςτικοφ ζργου
Αναλυτικά οι δραςτθριότθτεσ (4) αναφζρονται παρακάτω
ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΕΡΓΑ:
ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΕ ΤΝΕΡΓΑΙΕ:
Για το ζτοσ 2016 αναφζρονται:
A. υνεργαηόμενα ιδρφματα (τίτλοσ Εργαςτθρίου, Πανεπιςτιμιο, ΣΕΙ, Ερευνθτικό κζντρο ι
Ινςτιτοφτο, χϊρα)
Συνεργαςία Η. Γεωργιάδου και Ρ. Θλία, με τθν υπεφκυνθ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ Art and
Humanities MFA του Ρανεπιςτθμίου Dundee τθσ Σκωτίασ DJCAD κακ. Mary Modeen, με κζμα ζρευνα
και διάλογοσ για το ςπίτι του οδάκθ.
B. Μεμονωμζνοι ςυνεργαηόμενοι ερευνθτζσ (ιδιότθτα, Πανεπιςτιμιο, ΣΕΙ, Ερευνθτικό κζντρο ι
Ινςτιτοφτο, χώρα)
ε επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ
1.Δθμιτρθσ Μακρισ Επίκουροσ κακθγθτισ τμιματοσ ΕΑΔΣΑ, ΤΕΙ Ακινασ
2. Παναγιώτθσ Θλίασ Κακθγθτισ εφαρμογϊν τμιματοσ Φωτογραφίασ και Οπτικοακουςτικϊν, ΤΕΙ
Ακινασ
3. Δθμιτρθσ Μαρνζλλοσ Εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ τμιματοσ ΕΑΔΣΑ, ΤΕΙ Ακινασ
ΔΘΜΟΙΕΤΜΕΝΟ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΟ ΕΣΟ 2016
Δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ
Geogiadou, Z., (2016). Cinema and Architectural Design Education, Artciencia- Y: X, N. 20-21, February 2016May 2016. ISSN 1646-3463.
Ειςθγιςεισ ςε υνζδρια με ςφςτθμα κριτών και πρακτικά
Μοίρα, Μ. & Μακρισ, Δ. (2016), Β΄ Επιςτθμονικό υνζδριο χολισ Καλλιτεχνικών πουδών ΣΕΙ Ακινασ, Θ
Αιςκθτικι ςτθ Νζα Ψθφιακι Ρραγματικότθτα , Ακινα, Τεχνόπολθ Διμου Ακθναίων, «Ακολουκϊντασ τα
ψθφιακά ςινιάλα μζςα ςτθν πόλθ. Λογοτεχνικζσ και ψθφιακζσ αναπαραςτάςεισ ςτθν αιςκθτικι αποτφπωςθ
και βιωματικι πρόςλθψθ του αςτικοφ τοπίου».
Θμερίδεσ

Βιβλία
Μοίρα, Μ. (2016), Συλλογικόσ τόμοσ: Η Εικόνα τθσ Πόλθσ, Οπτικζσ και κζςεισ με φόντο τθν Ακινα,
Αναηθτώντασ τθν θδονι του τόπου, επιςτθμονικι επιμζλεια, Τιτίκα Καραβία, Θϊ Ράςχου, Ακινα: Ροταμόσ,
ISBN 978-960-545-068-7.
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Άλλα
Γεωργιάδου, Η. Κριτισ (reviewer) ςτοJournal of Civil Engineering and Architecture, ISSN1934-7359
Μοίρα, Μ. Επιμελιτρια βιβλιοκριςιϊν και ςυγγραφι άρκρων για κζματα χϊρου και λόγου και τεχνϊν,
Αναγνώςεισ, *Ζνκετο περιοδικό+, Εφθμερίδα ΑΥΓΘ τθσ Κυριακισ.
Γεωργιάδου, Η. Εκπρόςωποσ ερευνθτικοφ εργαςτθρίου ςε δράςθ εποπτευόμενθ από τον Διμο Αίγινασ για
τθν ολοκλιρωςθ του ζργου «Καποδιςτριακό ορφανοτροφείο- φυλακζσ τθσ Αίγινασ». ειρά επαφών
με το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και τθν Περιφζρεια Αττικισ
Γεωργιάδου, Η. Εκελοντικι διδαςκαλία ζτουσ 2015-16 (2 ϊρεσ /εβδομάδα) ςτο Γενικό Λφκειο Αίγινασ (Β
Λυκείου) ςτο πλαίςιο Ρρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ (πεδίο Ραιδείασ) ανάμεςα ςτο Εργαςτιριο «Σχεδιαςμόσ
(Design) και Αρχιτεκτονικι Εςωτερικϊν Χϊρων» και τον Διμο Αίγινασ. Θεματικι ενότθτα «Βιωματικι
προςζγγιςθ των Μνθμείων Αρχιτεκτονικισ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Αίγινασ». Παραγωγι βιβλίου από
τισ μακθτικζσ εργαςίεσ για το πίτι του Ροδάκθ.
Γεωργιάδου, Η. 5 Φεβρουαρίου 2016: Ομιλία ςτον Μορφωτικό Σφλλογο Αίγινασ ο Καποδίςτριασ με κζμα
«Διατιρθςθ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ- θ ιδιαιτερότθτα τθσ ςκοτεινισ ι δφςκολθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ».
Γεωργιάδου, Η. Μαρνζλλοσ Δ. Διάλεξθ για το Αρχιτεκτονικό Εργαςτιριο -workshop «ΞΕΝΙΑ- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. Τα
Ξενία ςτο παρελκόν, παρόν και μζλλον του ελλθνικοφ τουριςμοφ» ΞΕΝΙΑ ΑΝΔΙΤΣΑΙΝΑΣ 8-14 ΟΚΤΩΒΙΟΥ
2016. Διοργάνωςθ Greek Architects, υπό τθν αιγίδα του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Αρχιτεκτονικισ.
Τίτλοσ: Νεϊτερθ πολιτιςτικι κλθρονομιά. Πταν θ Ελλάδα αναηιτθςε τθν οικονομικι αναςυγκρότθςθ ςτον
τουριςμό: Ο εςωτερικόσ χϊροσ ςτισ εγκαταςτάςεισ φιλοξενίασ.
Φράγκου, Δ. Διάλεξθ για το Αρχιτεκτονικό Εργαςτιριο -workshop «ΞΕΝΙΑ- ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. Τα Ξενία ςτο
παρελκόν, παρόν και μζλλον του ελλθνικοφ τουριςμοφ» ΞΕΝΙΑ ΑΝΔΙΤΣΑΙΝΑΣ 8-14 ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2016.
Διοργάνωςθ Greek Architects, υπό τθν αιγίδα του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Αρχιτεκτονικισ.
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