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Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος για παιδιά
Προδημοτικής, Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού
στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου

«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΑΤΟ…»
Έρευνα, σχεδιασμός, συγγραφή, οργάνωση και παραχώρηση προγράμματος:
Κλειώ Φλουρέντζου (Εκπαιδευτικός / Σύμβουλος Μουσειακής Αγωγής ΥΠΠ)

«Μια φορά κι έναν καιρό, στην Κύπρο μας πριν
χρόνια εκατό, ένας γάμος έγινε με νύφη και
γαμπρό! Καλεσμένο ήταν όλο το χωριό…! Ελάτε
να τρυπώσουμε με τη φαντασία μας μέσα στον
πίνακα του Μιχαήλ Κκάσιαλου και να
ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο! Μαζί θα
γνωρίσουμε κάποιους από τους ανθρώπους
αυτούς και να μάθουμε τι είδους προετοιμασίες
έγιναν πριν από τον γάμο».

Έτσι καλωσορίζει τα παιδιά στο μουσείο, ντυμένη
παραδοσιακά, κρατώντας τη μερρέχα με το
ροδόσταγμα η κύπρια κυρά (εμψυχώτρια). Με
βάση τον αυθεντικό πίνακα του Μιχαήλ Κκάσιαλου
και τα πλούσια εκθέματα, τα παιδιά «ταξιδεύουν
στον χρόνο», κινούνται σε όλες σχεδόν τις αίθουσες του
Μουσείου, ανακαλύπτοντας με βάση το σενάριο,

πτυχές της καθημερινότητάς των ανθρώπων της
ου

Κύπρου (αρχές του 20 αιώνα). Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να
εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά, κατά τρόπο, ώστε η εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία να
είναι βιωματική και ουσιαστική.

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου – Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών
Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, (αυλή Καθεδρικού Ναού Αγ. Ιωάννη),
Τ.Κ. 21436, 1508 Λευκωσία
Επικοινωνία: 22 432578, Τηλ/τυπο 22 343439, Ηλ. Ταχυδ.: cypriotstudies@gmail.com,
www.cypriotstudies.org

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία:
•
•
•
•
•
•

να ονομάζουν τα διάφορα είδη πηγών, από τα οποία αντλούν πληροφορίες για το παρελθόν.
να εντοπίζουν τεκμήρια που φανερώνουν την τεχνολογία, καθώς και τον τρόπο ζωής των
ανθρώπων της Κύπρου στις αρχές του 20ου αι..
να εντοπίζουν στοιχεία αλλαγής και συνέχειας (σύγκριση παρόντος και παρελθόντος).
να ερευνούν, να ανακαλύπτουν και να αξιοποιούν δημιουργικά τα εκθέματα.
να γνωρίσουν το κυπριακό, παραδοσιακό τραγούδι, καθώς και τα κυριότερα μουσικά όργανα
που το συνοδεύουν, αναγνωρίζοντας το ρόλο και την παρουσία τους μέσα στον χρόνο.
να οργανώνουν και να παρουσιάζουν θεατρικά δρώμενα, σχετικά με τη ζωή και τις συνήθειες
των ανθρώπων (αρχές 20ου αιώνα).

Σημειώσεις:

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προδημοτικής, Α΄ και Β΄ τάξης
δημοτικού.
 Διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30΄.
ΠΡΙΝ την επίσκεψη στο Κυπριακό Μουσείο, είναι πολύ σημαντική η προετοιμασία των παιδιών. Σχετικό
υλικό για την προετοιμασία, αλλά και για την αξιοποίηση του προγράμματος ΜΕΤΑ την επίσκεψη,
βρίσκεται
αναρτημένο
στην
ιστοσελίδα
του
Μουσείου
Λαϊκής
Τέχνης:

http://cypriotstudies.org/educational.html
Τα παιδιά του κάθε τμήματος θα πρέπει να είναι χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες, ισάριθμες και
ισοδύναμες, όπου είναι δυνατό.
Για ευκολότερη επικοινωνία μέσα στο Μουσείο, το κάθε παιδί να έχει αυτοκόλλητη ετικέτα, στην οποία να
αναγράφεται, με κεφαλαία - ευδιάκριτα γράμματα, μόνο το μικρό του όνομα, κατά προτίμηση με χοντρό
μαρκαδόρο.
Τα παιδιά να είναι ντυμένα με κυπριακές ενδυμασίες ή κάποια στοιχεία της παραδοσιακής ενδυμασίας, αν
είναι εφικτό.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να
συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής.

Παρουσίαση του προγράμματος:
1. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου:
http://cypriotstudies.org/educational.html
2. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος: Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου

Χάρτης | Map https://goo.gl/maps/ST1g8
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Οδηγίες προς τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συνοδεύουν μαθητές/μαθήτριες τους στο
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου
Συζητά και καταγράφει με τους μαθητές του/της ένα κώδικα σωστής συμπεριφοράς για το Μουσείο. Ο
κώδικας σωστής συμπεριφοράς μπορεί να περιλαμβάνει κανόνες όπως:
-

Σέβομαι το χώρο του μουσείου και μιλώ σε χαμηλό τόνο φωνής
Κινούμαι ήσυχα χωρίς να τρέχω ή να σπρώχνω
Παρατηρώ προσεκτικά τα εκθέματα του χώρου χωρίς να τα αγγίζω
Δεν τρώω ούτε και πίνω κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου μέσα στο μουσείο
Ακολουθώ τις οδηγίες που μου δίνουν η μουσειοπαιδαγωγός, ο/η δάσκαλος/λα μου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Στον χώρο υπάρχει μικρή καφετέρια (πρ.νερό, χυμούς, αναψυκτικά, καφε, σνακ: τσιπς,
σοκολάτες, κρουασάντ), όπου τα παιδιά μπορούν να καθίσουν για διάλειμμα. Πρέπει όμως να
διατηρήσουν τον χώρο όπως τον βρήκαν
- Ανά καιρούς μπορούν να προσφερθούν φρέσκα κουλούρια κι άλλα εδέσματα, αν ζητηθεί

………………………………………………………………………………………….

Μπορεί να ειπωθεί στα παιδιά ότι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης …





Ιδρύθηκε το 1937.
Στεγάζεται σε παλαιό μοναστήρι. Το κτήριο είναι 600 χρονών.
Εκτός από μοναστήρι, ήταν και η Παλαιά Αρχιεπισκοπή.
Το δωμάτια είναι μικρά (ήταν κελλιά μοναχών) γι’ αυτό
προσέχουμε και δεν αγγίζουμε τα αντικείμενα (έχουν υλικά
συντήρησης πάνω τους)
 Τα περισσότερα αντικείμενα προέρχονται από τις Κατεχόμενες
περιοχές
Σημειώσεις:
- Για προετοιμασία της επίσκεψης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν
ενημερωτικό υλικό που επισυνάπτεται. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
www.cypriotstudies.org
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Δημιουργήσαμε κατάστημα με παραδοσιακά χειροποίητα, βιβλία ,κοσμήματα, κεντήματα Υφαντά του Αργαλειού, φιγούρες ,DVD, κάρτες, Postcards, Παζλ, μαγνήτες, αγγειοπλαστική.
Σας αποστέλλουμε δειγματικό κατάλογο τον οποίο παρακαλούμε να προωθήσετε στους
γονείς
Τα έσοδα διατίθενται για τη στήριξη του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, ένα από τα
παλαιότερα μη κυβερνητικά Μουσεία της Κύπρου (1937).

