
Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός
ψυχογεωγραφικού παιχνιδιού που υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του
2019 σε προάστιο της Αθήνας από δύο εκπαιδευτικούς/
ερευνήτριες που σκοπό είχαν να πειραματιστούν και να
αναστοχαστούν πάνω στη δυναμική του ψυχογεωγραφικού
περιπάτου ως μεθόδου εξερεύνησης της πόλης. Το
ψυχογεωγραφικό παιχνίδι υλοποιήθηκε με επίκεντρο τον περίπατο
στην πόλη και επιλέχθηκε ως εργαλείο εξερεύνησης και
δημιουργίας που «βγάζει στους δρόμους» τον/την εκπαιδευτικό/
ερευνητή/τρια  και τον/τη φέρνει σε άμεση επαφή με το αστικό
περιβάλλον. Το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι αποτελεί ένα
εναλλακτικό παιδαγωγικό μονοπάτι που δεν εστιάζει στη
γνωσιοκεντρική προσέγγιση της πόλης, αλλά στην ελεύθερη
περιπλάνηση, στη συναισθηματική αλληλεπίδραση και στη
συνδημιουργία καταστάσεων στο αστικό περιβάλλον.  Ο
ψυχογεωγραφικός περίπατος κατέληξε στη δημιουργία
ψυχογεωγραφικού χάρτη στον οποίο καταγράφεται η μοναδική
αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών/ερευνητριών με τη συνοικία
του Μοσχάτου. Μέσα από τα αναστοχαστικά κείμενα των
εκπαιδευτικών/ερευνητριών αναδείχθηκε ποικιλία εμπειριών,
σκέψεων και συναισθημάτων για τη σχέση και την αλληλεπίδραση
με το αστικό περιβάλλον, καθώς και για τη δυναμική και την
αξιοποίηση του ψυχογεωγραφικού παιχνιδιού στην παιδαγωγική
πράξη.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
ψυχογεωγραφικό παιχνίδι, πόλη, περπάτημα, περιπλάνηση,
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Το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι
Κύριος θεωρητικός άξονας της εργασίας είναι η ψυχογεωγραφία
και η δράση των καταστασιακών, πυρήνας της οποίας υπήρξε η
περιπλάνηση στην πόλη εστιάζοντας στην ψυχική σύνδεση μαζί
της και στην αναζήτηση μιας ποιητικής διάστασης της
καθημερινής αστικής ζωής. Βασική τεχνική της ψυχογεωγραφίας
αποτελεί η περιπλάνηση στο αστικό περιβάλλον (“dérive”), όπως
την ονόμασε ο Guy Debord, και αφορά στον παιγνιώδη τρόπο
συμπεριφοράς του/της περιπατητή/ριας διατηρώντας μια
συνεχή κριτική στάση απέναντι στην πόλη. Η περιπλάνηση στην
πόλη αποσκοπεί σε μια «ριζική επανανάγνωση» του αστικού
περιβάλλοντος και στη δημιουργία ιδιαίτερων στιγμών ζωής
μακριά από την τετριμμένη αποξενωτική και αλλοτριωμένη ζωή
της σύγχρονης πόλης (Debord, 1958; Bassett, 2004).

Bασικός σκοπός της αστικής εξερεύνησης είναι μία ομάδα
περιπατητών/τριών να περιπλανηθεί με βάση τις ιδιαιτερότητες
της σχέσης που θα αναπτύξει με την πόλη που τα στοιχεία που
της κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Ορισμένες αρχές της
ψυχογεωγραφικής περιπλάνησης στην πόλη είναι: η τυχαιότητα
της περιπλάνησης, η παιγνιώδης συμπεριφορά των περιπατητών,
η εστίαση στη συναισθηματική επίδραση του αστικού
περιβάλλοντος στους/στις περιπατητές/τριες, η διατήρηση μιας
«χαοτικής» κατάστασης για τους/τις περιπατητές/τριες και η
δημιουργία ψυχογεωγραφικών χαρτών με το πέρας των
περιπάτων, όπως έκαναν οι καταστασιακοί (Debord, 1955;
Bassett, 2004; Vergunst, 2008).

Σε σύγχρονες προσεγγίσεις του ψυχογεωγραφικού παιχνιδιού
οπως της “International Peripatetic Sculptors Society”, μικρές
ομάδες αντιμετωπίζουν το αστικό τοπίο ως πεδίο για αυθόρμητη
αλληλεπίδραση και δημιουργία ("Peripatopolis", Parry, 2019).
Αξιοποιώντας με διαφορετικούς τρόπους, επίπεδα
(συναισθηματικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό, κοινωνικό) και
μεθοδολογίες το αστικό περιβάλλον, παρέχονται ευκαιρίες για
ελεύθερη και δημιουργική δράση στους/στις συμμετέχοντες/
ουσες. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι στο Μοσχάτο ανέδειξε την
επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στον ψυχισμό των
συμμετεχουσών, στους προβληματισμούς τους και στην ανάγκη
τους για δημιουργία στον εξωτερικό χώρο. Περιπλανήθηκαν με
βάση τις αισθήσεις, οι οποίες  οδήγησαν σε συγκεκριμένες πράξεις
(επιλογή διαδρομής, αγορά προϊόντος κ.λπ.) και αποτέλεσαν
αφορμή για συζητήσεις. Αναδείχθηκαν τα συναισθήματα που
προέκυψαν κατά την περιπλάνησή τους και ύστερα
καταγράφηκαν. Μέσω του περιπάτου ενισχύθηκε η οικειότητα
των περιπατητριών τόσο με το αστικό περιβάλλον όσο και
μεταξύ τους. Η συνδημιουργία καταστάσεων ανέδειξε την
συνεργατικότητα, αφού οι περιπατήτριες πειραματίστηκαν με το
πορτοκαλί χρώμα. Η "αποκάλυψη" του πορτοκαλί χρώματος
καθόλη τη διαδρομή οδήγησε σε καλλιτεχνικούς πειραματισμούς
δημιουργώντας την ψυχογεωγραφική χρωματική παλέτα των
αποχρώσεων του περιπάτου. 

Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση σημείων ενδιαφέροντος,
όπως το φυσικό περιβάλλον του σταθμού (“in the jungle...”) και
τα αντικείμενα με πορτοκαλί χρώμα.
Δημιουργία insta stories (με συνειρμικές σκέψεις και σχόλια)
και insta boomerangs (π.χ. κίνηση του αέρα, κουτσό).
Κριτικές παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο έπειτα από ένα
συνειρμικό ερέθισμα (π.χ. από μια αφίσα “vitamin bar”
οδηγηθήκαμε στη σύνδεση βιταμίνες-χάπια φωτογραφίζοντας
ένα χάπι μπροστά από την αφίσα).
Performances με βάση ερεθίσματα (π.χ. η συμμετρία στον
τοίχο “7 / L” και η μίμηση των εκφράσεων του προσώπου ενός
mural).
Δημιουργία χρωματικών παλετών αξιοποιώντας το
φωτογραφικό υλικό του περιπάτου και εστιάζοντας στις
πορτοκαλί αποχρώσεις. 
Δημιουργία του ψηφιακού ψυχογεωγραφικού χάρτη του
περιπάτου που πραγματοποιήθηκε στο Μοσχάτο.

Ρίψη κέρματος για την επιλογή πορείας διαδρομής
Ακολουθώ έναν ξένο
Ακολουθώ ένα ζώο
Ακολουθώ τις αισθήσεις (μυρωδιά, ήχος, κ.λπ.)

Μπορούμε να συζητάμε και να σχολιάζουμε τα ερεθίσματα
που μας προκαλούν ενδιαφέρον. 
Σταματάμε όποτε νιώθουμε ότι χρειάζεται.
Επεξεργαζόμαστε και παρεμβαίνουμε στο αστικό περιβάλλον
όπως επιθυμούμε (performance).
Φωτογραφίζουμε ό,τι μας προβληματίζει και μας κάνει να
πειραματιστούμε.
Η λήξη του περιπάτου γίνεται με κοινή απόφαση. 

Η επιλογή της περιοχής για την υλοποίηση του ψυχογεωγραφικού
περιπάτου ήταν τυχαία και έγινε με κριτήριο να μην είναι οικείος
στις περιπατήτριες. Το Μοσχάτο επιλέχθηκε έπειτα από μια
τυχαία ζαριά, μέσω της ιστοσελίδας random.org. Ο
ψυχογεωγραφικός περίπατος υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019
στην περιοχή γύρω από τον Σταθμό του ΗΣΑΠ “Μοσχάτο”. Οι
κατευθύνσεις του ψυχογεωγραφικού παιχνιδιού βασίστηκαν σε
άτυπους κανόνες, εμπνευσμένους κυρίως από τη μεθοδολογία της
ψυχογεωγραφίας και πιο συγκεκριμένα των δράσεων
“Peripatopolis”. 
Για τον τρόπο απόφασης της πορείας της περιπλάνησης:

Για τον ψυχογεωγραφικό περίπατο: 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΨΥΧΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Eφαρμογές: Sportractive, Instagram
Ηλ. διευθύνσεις: https://random.org/, https://coolors.co/, 
 https://www.painterartist.com/

Σκοπός της υλοποίησης του ψυχογεωγραφικού περιπάτου ήταν η
βίωση της πόλης μέσα από έναν εναλλακτικό τρόπο. Επίσης,
δόθηκε σημασία στον αναστοχασμό πάνω στη δυναμική του
ψυχογεωγραφικού περιπάτου, στην εξερεύνηση του αστικού
περιβάλλοντος και στη διερεύνηση της σχέσης των ερευνητριών
με αυτό.
Πρόκειται για μία ομαδική ερευνητική εργασία, η οποία βασίζεται
στην πειραματική εφαρμογή της πρακτικής του
ψυχογεωγραφικού περιπάτου και στον αναστοχασμό των
περιπατητριών πάνω σε αυτόν.
Εργαλεία συλλογής δεδομένων: χαρτογράφηση διαδρομής
("Sportractive"), φωτογραφίες, εκτυπωμένος χάρτης της περιοχής
του Μοσχάτου, αναστοχαστικά κείμενα περιπατητριών,
Instagram stories & boomerangs 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έγινε μια προσπάθεια επανατοποθέτησης της ψυχογεωγραφίας
στο σήμερα, απαθανατίζοντας σημεία ενδιαφέροντος και
performances και δημιουργώντας insta posts και stories. Τέλος,
αξιοποιήθηκαν τόσο τα social media, όσο και τα σύγχρονα
ψηφιακά μέσα για την διεξαγωγή της ερευνητικής εργασίας.

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΨΥΧΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται σε ερευνητική εργασία που
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Δημιουργικοί
πειραματισμοί με Περιβάλλον σε πρακτικές Τυπικής και Άτυπης
Εκπαίδευσης» του Π.Μ.Σ. «Δημιουργικά Περιβάλλοντα Μάθησης
και Παιχνίδι» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Τσεβρένη Ίριδα 
itsevreni@uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό

 

in the
jungle...


