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Το	 Εργαστήριο	 Πολιτισμικών	 Σπουδών	 και	 Σύγχρονης	 Τέχνης	
(CSCA	Lab)	οργανώνει	την	πρώτη	ανοικτή	συζήτηση	του	2017	με	
έμφαση	στη	μουσειοπαιδαγωγική.	Διαφορετικοί	επαγγελματίες	
μουσείων,	 εκπαιδευτικοί	 και	 ερευνητές	 έρχονται	 μαζί	 για	 να	
συζητήσουν	 ειδικά	 σχεδιασμένα	 προγράμματα	 για	 ποικίλα	
ακροατήρια	 και	 τα	 οποία	 έχουν	 εφαρμοστεί	 σε	 διάφορα	
Κυπριακά	μουσεία.	Ο	στόχος	αυτής	της	ανοιχτής	συζήτησης	είναι	
η	 εξοικείωση	 του	 κοινού	 με	 τα	 τρέχοντα	 μουσειακά	
προγράμματα	 και	 τις	 τάσεις	 της	 μουσειο-παιδαγωγικής	 στην	
Κύπρο,	 αλλά	 και	 να	 δημιουργήσει	 μια	 πλατφόρμα	 ανοικτού	
δημόσιου	διαλόγου	μεταξύ	των	μουσείων	και	του	κοινού	τους.	
Ειδικά	ζητήματα	που	αναμένεται	να	συζητηθούν	περιλαμβάνουν	
-αλλά	δεν	περιορίζονται-	σε	θέματα	προσβασιμότητας,	ένταξης	
και	εκδημοκρατισμού	των	μουσείων,	προκλήσεις	και	ερωτήματα	
για	 το	 μέλλον	 σχετικά	 με	 την	 ανάπτυξη,	 εκτέλεση	 και	
χρηματοδότηση	 εκπαιδευτικών	 προγραμμάτων	 για	 διάφορα	
ακροατήρια,	λαμβάνοντας	πάντα	υπόψη	το	κοινωνικο-πολιτικό	
τοπίο.		

	
	

	
	
	
	

	
	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:		
	
Μουσειοπαιδαγωγική	στην	Κύπρο:	Τι	θα	Συμβεί	αν	Συναντηθούν	
Παρελθόν,	Παρόν	και	Μέλλον;		

Δέσπω	 Πασιά|	 Μουσειολόγος	 –	 Μουσειοπαιδαγωγός,	 UCL	 –	
Institute	 of	 Education,	 Λονδίνο	 |	 Υπουργείο	 Παιδείας	 και	
Πολιτισμού,	Λευκωσία		
	
Περιγραφή:	Βασισμένη	σε	παγκύπρια	έρευνα	που	διενεργήσαμε	το	
2015	με	τη	Δρ.	Στάλω	Αντωνίου,	η	παρουσίαση	καταγράφει	κάποια	
από	τα	αποτελέσματα	της	έρευνας	που	αφορούν	τα	εκπαιδευτικά	
προγράμματα	που	υλοποιήθηκαν	σε	δημόσια	και	ιδιωτικά	μουσεία	
και	γκαλερί	στην	Κυπριακή	Δημοκρατία	από	το	1989	που	έχουμε	την	
πρώτη	καταγεγραμμένη	περίπτωση	εκπαιδευτικού	προγράμματος.	
Το	 εκπαιδευτικό	 πρόγραμμα	 ‘Στου	 Χατζηγεωργάκη	 ή	 στης	
Μαρουθκιάς;	Ερευνώντας	την	Παρουσία	των	Γυναικών	μέσα	σε	ένα	
Σπίτι	 –	 Μουσείο’	 με	 θέμα	 την	 παρουσία	 των	 γυναικών	 σε	
ιστορικά/αρχαιολογικά	 μνημεία	 αναπτύχθηκε	 ως	 μια	 πιθανή	
ανταπόκριση	τόσο	στις	ανάγκες	που	αναδύονται	μετά	τις	πιο	πάνω	
παρατηρήσεις,	όσο	και	σε	διεθνείς	τρέχουσες	τάσεις	της	μουσειακής	
εκπαίδευσης.		

ΧρωματίΖΩ	με	Μικρά	Παιδιά:	Εκπαιδευτικές	Πρακτικές	στο	χώρο	
του	Μουσείου	
	
Δρ	Άντρη	Σάββα	 |	Ειδικό	Εκπαιδευτικό	Προσωπικό,	Πανεπιστήμιο	
Κύπρου		
Συν	δημιουργοί	–	Συνομιλητές:	
Βαλεντίνα	Ηρακλέους,	Ειδικός	Επιστήμονας,	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
Ευγενία	Αχιλλέως,	Ειδικός	Επιστήμονας,	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	
Σοφία	Ρωσσίδου,	Νηπιαγωγός	
Κωνσταντίνα	Βασιλείου,	Νηπιαγωγός		

	



Περιγραφή:	 Η	 συγκεκριμένη	 παρουσίαση	 αφορά	 την	 εφαρμογή	
εικαστικών	δραστηριοτήτων	με	μικρά	παιδιά	μέσα	στο	χώρο	του	μουσείου	
στο	 πλαίσιο	 του	 προγράμματος	 «ΧρωματίΖΩ».	 Το	 πρόγραμμα	
απευθύνεται	 σε	 παιδιά	 προσχολικής	 ηλικίας	 και	 εστιάζει	 σε	
δραστηριότητες	που	αφορούν	την	αναδρομική	έκθεση	‘Glyn	Hughes΄	στο	
Δημοτικό	Κέντρο	Τεχνών	Λευκωσίας.	Οι	εικαστικές	δραστηριότητες	(στην	
παρουσίαση)	 αποτελούν	 μέρος	 του	 προγράμματος	 «ΧρωματίΖΩ»	 και	
επικεντρώνονται	 στην	 καταγραφή	 συγκεκριμένων	 εκπαιδευτικών	
πρακτικών,	 οι	 οποίες	 ενσωματώνουν	 το	 παιχνίδι	 ή	 μια	 παιχνιδιάρικη	
προσέγγιση	 σε	 ότι	 αφορά	 το	 χώρο	 και	 την	 έκθεση.	 Οι	 καταγραφές	
υποδηλώνουν	 ότι	 οι	 εικαστικές	 δραστηριότητες	 που	 αφορούν	 την	
προεργασία	και	το	παιχνίδι		δίνουν	χώρο	και	χρόνο	στα	μικρά	παιδιά	για	
να	αλληλεπιδράσουν	και	να	εκφράσουν	πτυχές	της	ταυτότητας	τους.				
	
Ο	 Εκπαιδευτικός	 της	 Τάξης	 ως	 Μουσειοπαιδαγωγός:	 Αναστοχασμός	
σχετικά	 με	 το	 σχεδιασμό	 και	 την	 εφαρμογή	 του	 εκπαιδευτικού	
προγράμματος	 ‘Τραύμα	 και	 Θεραπεία:	 Κυπριακή	 Αρχαιότητα	 και	
Σύγχρονη	Τέχνη’	στο	Αρχαιολογικό	Μουσείο	Πάφου.		
	
Δρ	 Τερέζα	 Μαρκίδου	 |	 Επιστημονικός	 Συνεργάτης,	 Ευρωπαϊκό	
Πανεπιστήμιο	Κύπρου		
	
Περιγραφή:	 Αναντίρρητα,	 ο	 ρόλος	 του	 μουσειοπαιδαγωγού	 στην	
επιτυχή	διοργάνωση	και	διεξαγωγή	ενός	εκπαιδευτικού	προγράμματος	
σε	 ένα	 μουσειακό	 χώρο	 είναι	 πολύ	 σημαντικός.	 Βέβαια,	 αρκετά	
σύγχρονα	 προγράμματα	 επιλέγουν	 να	 ενισχύσουν	 το	 ρόλο	 του	
εκπαιδευτικού/	 συνοδού	 σε	 μουσειοπαιδαγωγό,	 παρέχοντας	 εκ	 των	
προτέρων	όλες	τις	απαραίτητες	πληροφορίες	για	την	ομαλή	διεξαγωγή	
του	προγράμματος.	Ένα	τέτοιο	πρόγραμμα	σχεδιάστηκε	για	την	έκθεση	
‘Τραύμα	και		Θεραπεία:	Κυπριακή	Αρχαιότητα	και	Σύγχρονη	Τέχνη’		στο	
Αρχαιολογικό	Μουσείο	Πάφου	το	2014.	H	παρούσα	εισήγηση	εστιάζει,	
με	 τρόπο	 αναστοχαστικό,	 στο	 ρόλο	 του	 εκπαιδευτικού	 ως	
μουσειοπαιδαγωγού	στο	εν	λόγω	πρόγραμμα.	Συγκεκριμένα,	οι	

παιδαγωγικές	 προ(ς)κλήσεις	 που	 εμπερικλείουν	 οι	 δύο	 αυτές	
«ταυτότητες»,	αφού	ο	εκπαιδευτικός,	πέραν	από	το	γνωσιολογικό		
περιεχόμενο,	 καλείται	 να	 αναπτύξει	 στους	 μαθητές/μαθήτριες	
στάσεις	 και	 δεξιότητες	 κριτικού	 οπτικού	 γραμματισμού,	
διερώτησης,	φαντασίας,	δημιουργικής	έκφρασης	και	σκέψης	σε	ένα	
εναλλακτικό	 παιδαγωγικό	 πλαίσιο.	 Η	 εισήγηση	 ολοκληρώνεται	 με	
αναφορά	 στις	 γνωστικές	 και	 μετα-γνωστικές	 προοπτικές	 που	
παρέχει	 η	 δημιουργική	 αξιοποίηση	 προγραμμάτων	 σύγχρονης	
τέχνης	τόσο	στα	παιδιά	όσο	και	στους	ίδιους	τους	εκπαιδευτικούς,	
οι	οποίοι	επιλέγουν	να	εμπλακούν	ενεργά,	να	αναστοχαστούν	και	να	
αναδομήσουν	την	εμπειρία	τους	μαζί	με	τους	μαθητές	τους.		

Η	 Εμπειρία	 μου	 στην	 Εφαρμογή	 Εικαστικών	 Εκπαιδευτικών	
προγραμμάτων	 σε	 Κρατικούς	 και	 Ιδιωτικούς	 Χώρους	 Τέχνης	 της	
Κύπρου.	
	
Κύπρος	 Γεωργίου	 |	 Μουσειοπαιδαγωγός,	 Μουσείο	 Λουκίας	 και	
Μιχαλάκη	Ζαμπέλα,	Λευκωσία		
	
Περιγραφή:	 Σε	αυτή	 την	παρουσίαση	θα	αναφερθώ	σύντομα	στις	
διαφορετικές	εμπειρίες	που	είχα	και	έχω	και	πώς	ο	κάθε	χώρος	με	
κινητοποίησε	ή	με	κινητοποιεί	για	να	εργαστώ.	Πιο	συγκεκριμένα,	
θα	 μιλήσω	 για	 την	 εφαρμογή	 του	 προγράμματος	 «Το	 Σπίτι»	 στην	
Κρατική	 Πινακοθήκη	 ως	 φοιτητής	 στο	 Μεταπτυχιακό	 Πρόγραμμα	
ΜΑ	 Εικαστικές	 Τέχνες	 στην	 Εκπαίδευση	 που	 προσφέρει	 το	
Ευρωπαϊκό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου,	αλλά	 και	 για	 την	 ευκαιρία	που	
μου	δόθηκε	να	προφέρω	τις	υπηρεσίες	μου	ως	βασικός	λειτουργός	
Εκπαιδευτικών	 Προγραμμάτων	 στο	 Μουσείο	 Τεχνών	 Λουκίας	 και	
Μιχαλάκη	Ζαμπέλα	και	την	μέχρι	τώρα	εμπειρία	μου,	εκεί.	
	

Ακολουθεί	συζήτηση	την	οποία	συντονίζει	η	Δρ	Έλενα	Στυλιανού	|Επίκουρη	
Καθηγήτρια	|Συντονίστρια	Ερευνητικού	Εργαστηρίου	Πολιτισμικών	Σπουδών	
και	Σύγχρονης	Τέχνης,	Ευρωπαϊκό	Πανεπιστήμιο	Κύπρου.	

	


