
Subsequently, students were encouraged by their teachers to 
experiment with different material found at home, at school or in 
nature. 

Students investigated this topic and searched for information on 
the Internet, in architectural bibliographies, by studying the build-
ings on campus as well as, visiting the school library. At the end of 
this process, each group of students formulated a question. Each 
student suggested a solution to the problem, drew it on architec-
tural paper, and, subsequently, designed a house.

Each kindergarten class collaborated with a pre-kindergarten class 
which was responsible for creating the surrounding spaces. The 
project followed the stages of S.T.E.A.M.  and culminated in an ar-
chitectural exhibition. Students invited parents and presented the 
cities they had created. Moreover, they performed a theatrical show 
that focused on architecture in Athens.
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While implementing the project method, students 
developed life skills including problem-solving, 
decision-making, creativity and collaboration. 
Students further improved their critical thinking 
skills while becoming aware of environmental 
issues. Collaboration with parents and the wider 
school community boosted their self-confidence 
and helped them express their ideas clearly.
The students were given a S.T.E.A.M. booklet at 
the end of the school year containing photographs 
of individual students in every class, each student’s 
design and construction, as well as, their final 
group project. In this way, students have a record 
of their efforts that can accompany them through-
out the course of their education.  In addition, 
the booklet can be used as a methodological tool 
for similar projects in the future.

Objective: The creation of a booklet describing the process of un-
derstanding space entities

Methodology: The S.T.E.A.M. circle presented below describes this 
process. Students followed the stages of S.T.E.A.M. (Science-Tech-
nology-Engineering-Art-Mathematics) in which they were called 
upon to think, propose, design, construct and present.

Outcome: A booklet was created for each class that presented stu-
dents’ work and could be used as a methodological tool for archi-
tectural projects in kindergarten.

During school year 2018-2019, students at J.M. Carras Kindergarten 
worked on an architectural project entitled ‘An architectural design 
created by kindergarten students’. Their interest in this subject 
originated during a school visit by parents who were engineers. 
Parents had the opportunity to speak to students about the archi-
tectural profession and play games related to spatial concepts. 
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 design 

Βαφειά Αλίκη

Πώς μπορούμε 
να φτιάξουμε μία πόλη από 

λουλούδια και δέντρα;
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Γιαννακοπούλου Λυδία

Πώς μπορούμε 
να φτιάξουμε μία πόλη από 

λουλούδια και δέντρα;
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Ντούνης Παναγιώτης Παθιάκης Φίλιππος

«Θα φτιάξω ένα σπίτι 
σε σχήμα αλεπούς»

«Θα φτιάξω ένα 
σπίτι-ρομπότ»

Πώς θα φτιάξουμε τα σπίτια των  
δημιουργών του εργοστασίου παιχνιδιών, 
ώστε να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα, 

ξεκούραστα και να τους εμπνέουν;

Πώς θα φτιάξουμε τα σπίτια των  
δημιουργών του εργοστασίου παιχνιδιών, 
ώστε να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα, 

ξεκούραστα και να τους εμπνέουν;
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Παπαδάκη Νέλια Ρήγου Δανάη

«Θα φτιάξω ένα  
σπίτι-κούκλα»

«Θα φτιάξω ένα  
σπίτι-παιχνίδι»

Πώς θα φτιάξουμε τα σπίτια των  
δημιουργών του εργοστασίου παιχνιδιών, 
ώστε να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα, 

ξεκούραστα και να τους εμπνέουν;

Πώς θα φτιάξουμε τα σπίτια των  
δημιουργών του εργοστασίου παιχνιδιών, 
ώστε να αισθάνονται άνετα, ευχάριστα, 

ξεκούραστα και να τους εμπνέουν;
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Τσουκαλάς Αλέξανδρος Φράγκος Ιάσονας

Πώς θα φτιάξεις το σπίτι που θα ζει 
ένας ήρωας των παραμυθιών;

Πώς θα φτιάξεις το σπίτι που θα ζει 
ένας ήρωας των παραμυθιών;

«Θα φτιάξω ένα μεγάλο 
σπίτι από τούβλο»

«Θα φτιάξω  
ένα σπίτι από χώμα»
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Χειλαδάκης Παναγιώτης

Πώς θα φτιάξεις το σπίτι που θα ζει 
ένας ήρωας των παραμυθιών;

«Θα φτιάξω ένα  
μεγάλο κάστρο από 

τούβλα και τσιμέντο»
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Τατιάνα Γκούσκου
Διευθύντρια  

Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς»

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς, το σχολικό έτος 
2018-2019 ήταν αφιερωμένο  στην Αρχιτεκτονική. Τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυθεντικές μα-
θησιακές εμπειρίες μέσα και έξω από την τάξη, δημιουργώ-
ντας τις κατάλληλες συνθήκες για έρευνα που ενθαρρύνει 
την ενεργό συμμετοχή τους.

Η Αρχιτεκτονική, συνθέτοντας επιμέρους γνώσεις τόσο από 
τις Καλές Τέχνες όσο και από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
και την Επιστήμη της Μηχανικής, εφοδίασε τα παιδιά με τις 
δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως είναι η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα και η ικανότητα για ομαδική εργασία. 

Mε τη συμβολή των γονέων – μηχανικών του Νηπιαγωγείου 
μας, το κάθε παιδί πρότεινε μια ιδέα, τη σχεδίασε και στη 
συνέχεια χρησιμοποίησε διάφορα υλικά, ώστε να κατασκευ-
άσει το δικό του σπίτι. Όλοι μαζί, παιδιά και γονείς – μηχα-
νικοί, συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μια πόλη - μακέτα 
σύμφωνα με τις προτάσεις τους.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της δράσης αποτελεί το βιβλίο 
αυτό, που παρουσιάζει πώς μαθαίνουν τα παιδιά να σκέφτο-
νται με τρόπο βιωματικό, προκειμένου να αποκτήσουν ουσι-
αστικές γνώσεις. 

Εύχομαι τα παιδιά μας να πάρουν μαζί τους, ως εφόδια, τις 
γνώσεις αυτές και να συνεχίσουν με επιτυχία και χαρά στην  

Α’ Δημοτικού! 

 present 

 construct 

Tatiana Gouskou (Principal)  
Maro Sinou- Politi (Architect)  
Sofia Koutsokeri (Teacher)
Katerina Petroutsopoulou (Teacher)  
Klairi Tzoufla (Teacher)
Maria Vougiouklaki (Teacher)  
and 29 teachers - 22 parents
 


