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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ! 

Ένα χαρτογραφικό παιχνίδι για παιδιά 

Κοζάνη, 21 – 22 Μαΐου 2009 

 
 

Ένα πρότυπο εκπαιδευτικό παιχνίδι γνωριµίας των παιδιών της Κοζάνης µε την πόλη τους γίνεται στην Κοζάνη 

σήµερα και αύριο (21 – 22 Μαΐου 2009), στο πλαίσιο των δράσεων του προγράµµατος «Οργάνωση και ανάδειξη 

της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης, 2008-2010» της προγραµµατικής σύµπραξης του ∆ήµου Κοζάνης, της 

Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

 

Το παιχνίδι µε τίτλο «Χαρτογραφώ την πόλη µου» απευθύνεται σε µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ∆ηµοτικών 

σχολείων της πόλης και έχει ως στόχο τη σύνθεση από τα παιδιά ενός θεµατικού χάρτη της πόλης τους, έτσι ώστε 

αφενός να αντιληφθούν και να γνωρίσουν καλύτερα, µε απλό και κατανοητό τρόπο, µερικές βασικές και χαρακτη-

ριστικές χωρικές παραµέτρους του γεωµετρικού αστικού περιβάλλοντός τους (όπως είναι π.χ. οι αποστάσεις, ο 

προσανατολισµός, η κλίµακα, τα σχήµατα και τα µεγέθη των οικοδοµικών τετραγώνων), αλλά και του ανθρωπογε-

νούς αστικού περιβάλλοντός (όπως είναι π.χ. οι χρήσεις γης, οι αστικές λειτουργίες και δικτυώσεις της πόλης, υ-

πηρεσίες της αλλά και ο πολιτισµός και οι παραδόσεις της). 

 

Με την ειδική οργανωτική ευθύνη της προϊσταµένης της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης κ. Ιωάννας Στερ-

γιοπούλου, και τη συµβολή όλου του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και του επόπτη της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης 

στο Αρχοντικό Λασσάνη Γιάννη Χαρσώνη, σε συνεργασία µε την Επιθεώρηση πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Κοζά-

νης και τους διευθυντές ∆ηµοτικών σχολείων της πόλης (το 1
ο
 – Γ. Κονταρή, το 2

ο
 , το 3

ο
 – 4

ο
 - Χαρισίου Μούκα, 

5
ο
, 8

ο
, 15

ο
, 18

ο
), περισσότερα από 100 παιδιά ασκήθηκαν, παίζοντας σε ένα χαρούµενο αλλά και υπεύθυνο χαρτο-

γραφικό παιχνίδι αποτύπωσης και απεικόνισης του αστικού χώρου, µε βάση την ειδική µελέτη –   προετοιµασία 

της επιστηµονικής οµάδας του ΑΠΘ, µε επικεφαλής την υποψήφια διδάκτορα Αγγελική Τσορλίνη.  

 

Αφού τα παιδιά συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Αρχοντικό Λασσάνη και χωρίστηκαν σε οµάδες, ανά σχολείο, τους 

δόθηκε το υλικό που είχε προετοιµαστεί για το παιχνίδι (ένας χάρτης της πόλης, µε µόνον τις γραµµές των οικοδο-

µικών τετραγώνων, χωρίς κανένα άλλο χαρακτηριστικό). ∆όθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και τα παραδείγµατα, 

µε τη βοήθεια του ψηφιακού οπτικού εξοπλισµού που διατίθεται για τέτοιες εκδηλώσεις στο Αρχοντικό Λασσάνη 

και στη συνέχεια τα παιδιά, ανά µικρές οµάδες, συνοδευµένα από µέλη εθελοντές του προσωπικού της ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης, πήγαν στους χώρους που τους είχαν οριστεί (σε ακτίνα 300 µέτρων γύρω από το ιστορικό Ρολόι του 

κέντρου της πόλης). Αφού αναγνώρισαν και εντόπισαν την περιοχή τους, προσανατόλισαν τον χάρτη τους, προσ-

διόρισαν την κλίµακα και συµπλήρωσαν το σχέδιο αποτυπώνοντας, ως «µικροί χαρτογράφοι», βασικά χαρακτηρι-

στικά της περιοχής, όπως ονόµατα δρόµων και φορές κυκλοφορίας, χώρους πρασίνου, πάρκα, παιδικές χαρές, κτί-

ρια και τις χρήσεις τους, πεζόδροµους, σηµεία πολιτισµού και ιστορίας, αλλά και τις θέσεις χρηστικών χωρικών 

θεµάτων, όπως καρτοτηλέφωνα, κάδους ανακύκλωσης και σκουπιδιών, περίπτερα, πυροσβεστικούς κρουνούς, ση-

µατοδότες, διαβάσεις πεζών, κολώνες ∆ΕΗ, πιάτσες ταξί, στάσεις λεωφορείων και αριθµούς γραµµής. Μετά τη 

συλλογή των χαρτογραφικών στοιχείων απευθείας στον αστικό ιστό, τα παιδιά επέστρεψαν στη ∆ηµοτική Χαρτο-

θήκη, µετά περίπου µιάµιση ώρα εργασίας πεδίου, και άρχισαν, µε βάση τις οδηγίες και τα πρότυπα που τους δό-

θηκαν, την επεξεργασία των στοιχείων που αποτύπωσαν, έτσι ώστε να προετοιµάσουν τον τελικό τους χάρτη!  

 

Όταν επέστρεψαν οι «µικροί χαρτογράφοι της Κοζάνης» στη «βάση» τους, στο Αρχοντικό Λασσάνη (όπως γύρι-

ζαν οι ναυσιπλόοι – εξερευνητές του 16
ου
 αιώνα από τις νέες υπερπόντιες γαίες που ανακάλυπταν και χαρτογρα-

φούσαν για πρώτη φορά πρόχειρα), άλλοι διαπίστωναν τις επιτυχίες και άλλοι τα λάθη τους, αλλά όλοι ήταν εν-

θουσιασµένοι από τη νέα εµπειρία της «ανάγνωσης» και της «περιγραφής», από τους ίδιους, του χώρου στον οποίο 

ζουν και κινούνται καθηµερινά, χωρίς ίσως ποτέ να προσέξουν τις λεπτοµέρειες που πρόσεξαν τώρα χάρις στο 

παιχνίδι αυτό! Όλοι κατάλαβαν επιπλέον ότι για να ολοκληρώσουν τον χάρτη τους, πριν τον τελειοποιήσουν µε 

χρώµατα και σύµβολα, θα πρέπει να ξαναγυρίσουν στον χώρο που αποτύπωσαν, να τον «ξαναδούν» µε άλλα µάτια 

πια και µε άλλες εµπειρίες, ώστε ο τελικός χάρτης που θα παραδώσουν στην Κοβεντάρειο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, 

να είναι όσο το δυνατόν καλύτερος και ωραιότερος! 

 

Με το παιχνίδι αυτό, τα παιδιά, από αυτή την ηλικία, ασκούνται στην «ανάγνωση» του χώρου τους, γνωρίζουν την 

πόλη τους, αναπτύσσουν την προσοχή τους, τις ικανότητες αποτύπωσης και απεικόνισης, αλλά και τη χωρική α-

ντιληπτικότητά τους, ερχόµενοι παράλληλα σε επαφή και τις περισσότερες φορές σε πρώτη γνωριµία µε βασικούς 

θεσµούς πολιτισµού της πόλης τους, όπως είναι το παραδοσιακό κόσµηµα της Κοζάνης, η Κοβεντάρειος ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη και η νέα ∆ηµοτική Χαρτοθήκη στο Αρχοντικό Λασσάνη.  


