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Μουσειο-εκπαιδευτικά νέα
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Συνεργασίες με σχολεία
Εικαστικός Διαγωνισμός
Δράσεις για ομάδες
εκπαιδευτικών
Σάββατο στο Μουσείο
Καλοκαιρινά
Προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

      ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ

Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Ιανουαρίου του 2023, ανανεωμένοι και
ξεκούραστοι από το ευχάριστο διάλειμμα των εορτών. 

To 2022 έκλεισε πολύ ευχάριστα για εμάς εδώ στο Τμήμα
Εκπαιδευτικών του CVAR με 1790 παιδιά να έχουν συμμετάσχει στα
προγράμματα του μουσείου από τον Οκτώβριο μέχρι και τον
Δεκέμβριο. Αυτό εκτός από χαρά, μας δίνει και κίνητρο για συνέχιση,
ενίσχυση και επέκταση των εκπαιδευτικών μας δράσεων. 

Ο Ιανουάριος μας βρίσκει με νέα προγράμματα, ιδέες και δράσεις για
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια για τα οποία μπορείτε
να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες που
ακολουθούν.

Για συμμετοχή στα προγράμματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μας τηλεφωνικώς στο 22300991, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο education@severis.org ή μέσω της ιστοσελίδας
cvar.severis.org/el/education/book-online/ 

Περισσότερες πληροφορίες για το μουσείο, τις συλλογές και τις
δράσεις του μπορείτε να βρείτε με μία περιήγηση στην ιστοσελίδα
του μουσείου cvar.severis.org

Σας ευχόμαστε μία όμορφη, γεμάτη και δημιουργική νέα χρονιά!

Love,
CVAR educational team

https://cvar.severis.org/el/education/book-online/
https://cvar.severis.org/el/


ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ CVAR

Έγκριση από το ΥΠΑΝ για τη νέα
μουσειοσκευή "Οι ενδυμασίες του γάμου
στην Κύπρο 19ος-20ος αιώνας"

Παρακολουθώντας μία πιλοτική εφαρμογή
στο Στ' Δημοτικό Αγλαντζιάς, η τριμελής
επιτροπή επιθεωρητών του Υπουργείου
Παιδείας αξιολόγησε και ενέκρινε το
περιεχόμενο της 2ης μουσειοσκευής του
CVAR με κεντρικό θέμα τις ενδυμασίες του
γάμου στην Κύπρο. Με αφορμή τη συλλογή
νυφικών του μουσείου, το υλικό της
μουσειοσκευής δίνει την ευκαιρία στους/στις
εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν μία
πληθώρα ιστορικών και κοινωνικών
ζητημάτων, να εξάψουν τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα των παιδιών, να εισάγουν
τα παιδιά στις μουσειακές πρακτικές, να
δώσουν γεωγραφικές και πολυπολιτισμικές
διαστάσεις στο θέμα και άλλα πολλά. 
Για δανεισμό της μουσειοσκευής μπορείτε
να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαίδευσης
του μουσείου.

3ος Εικαστικός Διαγωνισμός σε
συνεργασία με το Υφυπουργείο
Τουρισμού

Για  τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Τμήμα
Εκπαίδευσης του CVAR θα συνεργαστεί με
το Υφυπουργείο Τουρισμού για τη
διοργάνωση εικαστικού διαγωνισμού για
παιδιά του δημοτικού. Περισσότερες
πληροφορίες θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του μουσείου τον Φεβρουάριο
2023 στον παρακάτω σύνδεσμο
cvar.severis.org/el/education/families/chil
drens-competitions/

Μπες λίγο στα παπούτσια μου - νέο
πρόγραμμα βασισμένο στη
δραματοποίηση του βιβλίου της
Άλκηστης Χαλικιά "Τα παπούτσια των
άλλων"

Ένα νέο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και
προσαρμοστεί στους χώρους του μουσείου
από τη θεατροπαιδαγωγό και ηθοποιό Νάσια
Κελεπέσιη. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται
στο βιβλίο της Άλκηστης Χαλικιά "Τα
παπούτσια των άλλων" και προάγει την
αλληλοκατανόηση και την ενσυναίσθηση σε
πολλαπλά επίπεδα. Το πρόγραμμα θα
εφαρμοστεί πιλοτικά τον Φεβρουάριο του
2023 και αναμένεται να εγκριθεί από το ΥΠΑΝ
μέχρι και τον Μάρτιο του 2023.

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2023

Στις 18 Μαϊου 2023 θα γιορτάσουμε όπως
κάθε χρόνο τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Το
θέμα για το 2023 αφορά τη συμβολή των
μουσείων σε θέματα βιωσιμότητας, υγείας και
ευημερίας. Το Τμήμα Εκπαίδευσης του CVAR
έχει κάνει κάποια βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση, προσεγγίζοντας Κέντρα
Απασχόλησης Ηλικιωμένων και Νοσοκομεία,
θεωρώντας ότι η ενασχόληση με την τέχνη και
την ιστορία θα λειτουργήσουν προς ώφελος
των ηλικιωμένων, αλλά και των
νοσηλευόμενων παιδιών.

Διαγωνισμός συγγραφής μουσειακού
παιδικού βιβλίου-Υποβολή μέχρι 30
Απριλίου 2023

Ο διαγωνισμός συγγραφής παιδικού
μουσειακού βιβλίου συνεχίζεται! Περισσότερες
πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
cybby.org/antikmiloun22/

Μουσειο-εκπαιδευτικά νέα

https://cvar.severis.org/el/education/families/childrens-competitions/
https://cybby.org/antikmiloun22/


Ο  Α Γ Α Θ Ο Κ Λ Η Σ  &  
Η  Χ Ρ Ο Ν Ο Μ Η Χ Α Ν Η  Τ Ο Υ

Ο Αγαθοκλής ταξιδεύει με τη χρονομηχανή
του από το παρελθόν στο παρόν και
προσγειώνεται στην αποθήκη του μουσείου!
Θα καταφέρουν τα παιδιά να λύσουν όλους
τους γρίφους, ώστε να τον βοηθήσουν να
γυρίσει στο σπίτι του; Ένα παραμύθι
ξεδιπλώνεται στο μουσείο, εμπλέκοντας με
διαδραστικό τρόπο τα παιδιά στην εξέλιξη
της ιστορίας και παράλληλα φέρνοντάς στα
σε επαφή με τις έννοιες του παρελθόντος και
του παρόντος, με την ιστορία και τις
συλλογές του μουσείου.
 
Διάρκεια: 60 λεπτά | Κόστος: 3 ευρώ/παιδί

Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά με την
καθοδήγηση της μουσειοπαιδαγωγού
εξερευνούν κάποια από τα πορτρέτα του
μουσείου, μαντεύουν και ξεδιπλώνουν την
ιστορία των προσώπων που απεικονίζονται
και στο τέλος φτιάχνουν το δικό τους
ξεχωριστό πορτρέτο.

Διάρκεια: 60 λεπτά | Κόστος: 3 ευρώ/παιδί

Τ Ι  Σ Κ Ε Φ Τ Ε Τ Α Ι  Α Ρ Α Γ Ε ;

*Τα προγράμματα μπορούν να προσφερθούν Σάββατο ή σε περιόδους σχολικών διακοπών για
οργανωμένες ομάδες Νηπιαγωγείων και  Προδημοτικών. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ |   ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ



ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ε Ξ Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ  Τ Ο
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο

Μία διαφορετική ξενάγηση, ένα παιχνίδι
παρατηρητικότητας και φαντασίας στις
αίθουσες του μουσείου. Στα παιδιά δίνονται
μία σειρά από στοιχεία, ώστε να μπορέσουν να
εντοπίσουν πίνακες και άλλα αντικείμενα στους
χώρους του μουσείου και να ξετυλίξουν έτσι
διάφορες ιστορίες από την Κύπρο του 18ου,
19ου και 20ου αιώνα. 

Τάξεις: Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ | Διάρκεια: 90 λεπτά |
Κόστος: δωρεάν

Ποιοι άραγε ταξίδευαν στην Κύπρο τον 19ο
αιώνα και τι ήταν αυτό που αναζητούσαν;
Τα παιδιά επιβιβάζονται με τη φαντασία
τους σε ένα καράβι και μεταμορφώνονται
σε περιηγητές ζωγράφους, φυσιοδίφες,
αρχαιοδίφες και...τουρίστες,
ανακαλύπτοντας την Κύπρο του 19ου
αιώνα με ένα ξεχωριστό τρόπο.

Τάξεις: Γ και Δ | Διάρκεια: 60 λεπτά | Κόστος:
Δωρεάν | Εγκεκριμένο από το ΥΠΑΝ

Τ Α Ξ Ι Δ Ε Υ Ο Ν Τ Α Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Π Ρ Ο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:  ΜΕ ΕΝΑ
ΚΑΠΕΛΟ & ΕΝΑ ΜΟΛΥΒΙ

Το 1985 η περιηγήτρια καλλιτέχνης Tessa
Henderson ήρθε αντιμέτωπη με την πιο
δελεαστική πρόταση της καριέρας της· να
επισκεφθεί την Κύπρο και να ζωγραφίσει
διάφορα κτίρια σε ολόκληρο το νησί. Στo
πλαίσιo του προγράμματος τα παιδιά
γνωρίζουν τη Tessa και φιλοσοφούν γύρω από
τα έργα της, ενώ φορώντας τα καπέλα τους
περπατούν στη γειτονιά του μουσείου.
Βαδίζοντας στα χνάρια της ζωγράφου,
εξερευνούν τους αρχιτεκτονικούς θησαυρούς
της Παλιάς Λευκωσίας.

Τάξεις: Ε και ΣΤ | Διάρκεια: 90 λεπτά | Κόστος:
Δωρεάν | Εγκεκριμένο από το ΥΠΑΝ |
Προσφέρεται και διαδικτυακά

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Το πρόγραμμα πραγματεύεται την
κοινωνική ζωή και τον υλικό πολιτισμό της
Κύπρου κατά την Οθωμανική περίοδο
(1571 – 1878 μ.Χ.). Μέσα από το
πρόγραμμα, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία
να διερευνήσουν, να γνωρίσουν και να
εκτιμήσουν στοιχεία της Οθωμανικής
περιόδου της κυπριακής ιστορίας και να
διακρίνουν κάποια τα οποία είναι
παρόντα μέχρι τις μέρες μας.

Τάξεις: Ε και ΣΤ | Διάρκεια: 60 λεπτά | Κόστος:
Δωρεάν | Εγκεκριμένο από το ΥΠΑΝ |
Προσφέρεται και διαδικτυακά



Ένα πρόγραμμα με διαδραστικό χαρακτήρα
όπου τα παιδιά γνωρίζουν τα κάστρα του
μεσαίωνα, μεταμορφώνονται τα ίδια σε
υπηκόους της βασιλικής Αυλής και έπειτα
παρακολουθούν τον θρύλο της πρώτης
βασίλισσας της Κύπρου και την άγνωστη
ιστορία της να ξετυλίγονται με τη μοναδική
αφήγηση της θεατροπαιδαγωγού και
αφηγήτριας Μαρίνας Κατσαρή.

Τάξεις: Α, Β, Γ και Δ | Διάρκεια: 60 λεπτά | Κόστος:
3 ευρώ/παιδί | Εγκεκριμένο από το ΥΠΑΝ |
Προσφέρεται κάθε Παρασκευή

Μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις ανοίγει
για να μας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο,
στην ιστορία της Αικατερίνης Κορνάρο. Η
βιωματική προσέγγιση και η τέχνη της
αφήγησης στο εκπαιδευτικό δράμα, δίνουν
στα παιδιά την ευκαιρία να εμπλακούν
δραματικά στην ιστορία της τελευταίας
βασίλισσας της Κύπρου με τη μοναδική
αφήγηση της θεατροπαιδαγωγού και
αφηγήτριας Μαρίνας Κατσαρή.

Τάξεις: Δ, Ε και ΣΤ | Διάρκεια: 60 λεπτά |
Κόστος: 3 ευρώ/παιδί | Εγκεκριμένο από το
ΥΠΑΝ | Προσφέρεται κάθε Παρασκευή

Μουσειο-αφηγήσεις με τη Μαρίνα Κατσαρή 

ΜΕΛΟΥΖΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΝΑΡΟ

Μουσειο-θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα με τη Νάσια Κελεπέσιη

Μ Π Ε Σ  Λ Ι Γ Ο  Σ Τ Α  Π Α Π Ο Υ Τ Σ Ι Α  Μ Ο Υ

Το πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο της Άλκηστης Χαλικιά "Τα παπούτσια των άλλων"
(Εκδόσεις: Ίκαρος 2019, Εικονογράφηση: Φωτεινή Τίκκου) και εστιάζει αφενός στη γνωριμία
με τη συλλογή ιστορικών παπουτσιών του μουσείου και αφετέρου στις έννοιες της αποδοχής
και της ενσυναίσθησης, αλλά και της διαπολιτισμικότητας. Το παπούτσι χρησιμοποιείται ως
‘αφηγητής’ του παρελθόντος αλλά και ως σύμβολο, έχοντας ως γνώμονα την έκφραση
‘μπαίνω στα παπούτσια του άλλου (ανθρώπου)’· δηλαδή προσπαθώ να γίνω για λίγο ο άλλος
και να αντιληφθώ τα συναισθήματα, τις πράξεις και άλλα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν
και έτσι να τον κατανοήσω. Το πρόγραμμα βασίζεται σε θεατροπαιδαγωγικές μεθόδους.

Τάξεις: Γ, Δ, Ε και ΣΤ | Διάρκεια: 90 λεπτά | Κόστος: 3 ευρώ/παιδί | Υπό έγκριση από το ΥΠΑΝ

Β Ο Λ Τ Α  Μ Ε  Τ Η
Χ Ρ Ο Ν Ο Μ Η Χ Α Ν Η

Το πρόγραμμα αυτό πραγματεύεται την
αρχή και το τέλος της Αγγλοκρατίας. Τα
παιδιά με τη φαντασία τους επιβιβάζονται
σε ένα βαγόνι του Κυπριακού Κυβερνητικού
Σιδηρόδρομου και ταξιδεύουν πίσω στο
χρόνο, παρατηρώντας και αξιολογώντας
τις πληροφορίες που μας δίνουν οι πίνακες
και τα ιστορικά αντικείμενα για την
περίοδο αυτή.

Τάξεις: Δ, Ε και ΣΤ | Διάρκεια: 90 λεπτά |
Κόστος: 3 ευρώ/παιδί | Εγκεκριμένο από το
ΥΠΑΝ

Η ιστορία της βασίλισσας Βερεγγάριας
ξεδιπλώνεται μέσα από ένα επιδαπέδιο 
 παιχνίδι, όπου τα παιδιά ακολουθώντας
την πορεία της έχουν παράλληλα την
ευκαιρία να γνωρίσουν μία καθοριστική
περίοδο της κυπριακής ιστορίας, να έρθουν
σε επαφή με διάφορα στοιχεία της ζωής
στον μεσαίωνα, να προβληματιστούν για
τη θέση των γυναικών και για τον τρόπο
που 'γράφεται' η ιστορία. 

Τάξεις: Ε και ΣΤ | Διάρκεια: 90 λεπτά | Κόστος: 
3 ευρώ/παιδί | Υπό έγκριση από το ΥΠΑΝ

Β Ε Ρ Ε Γ Γ Α Ρ Ι Α

ΝΕ
Ο



ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -  ΛΥΚΕΙΟ

Ε Ξ Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ  Τ Ο
Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο

Μία διαδραστική ξενάγηση ειδικά
προσαρμοσμένη για τις βαθμίδες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη
διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές/τριες
καλούνται να εξερευνήσουν τις συλλογές του
μουσείου ενεργοποιώντας την
παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη, αλλά
και στις ιστορικές τους γνώσεις.

Τάξεις: Γυμνάσιο και Λύκειο | Διάρκεια: 90 λεπτά |
Κόστος: 3 ευρώ/μαθητή/τρια

Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στα μοτίβα που
προκύπτουν παρατηρώντας τα αντικείμενα,
τα υφάσματα και τους πίνακες του μουσείου.
Τα μοτίβα λειτουργούν ως μάρτυρες του
ιστορικού παρελθόντος της Κύπρου και ως
αποτυπώματα της κάθε εποχής. Αναζητώντας,
μελετώντας και αντιγράφοντας τα μοτίβα οι
μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται τον
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του νησιού
μέσα από μία άλλη οπτική γωνία.

Τάξεις: Γυμνάσιο και Λύκειο | Διάρκεια: 60 λεπτά |
Κόστος: 3 ευρώ/μαθητή/τρια

M O T I B A

ΟΠΤΙΚΕΣ [PERSPECTIVES]

Εκατοντάδες πίνακες περιηγητών ζωγράφων
γεμίζουν τις αίθουσες του μουσείου· είναι
όμως αντικειμενικές οι απεικονίσεις τους; Πώς
διαφοροποιούνται οι απεικονίσεις σε σχέση
με τη χώρα καταγωγής του καλλιτέχνη, την
περίοδο επίσκεψής του στο νησί ή την
προσωπικότητά του; Αυτά και άλλα πολλά
ερωτήματα θα προβληματίσουν τους/τις
μαθητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα αυτό, καθώς θα κληθούν να
εντοπίσουν τους 'φακούς' μέσα από τους
οποίους  ζωγραφίστηκαν αρκετά από τα
έργα της συλλογής του μουσείου.

Τάξεις: Λύκειο | Διάρκεια: 90 λεπτά | Κόστος: 
3 ευρώ/μαθητή/τρια 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το μουσείο μπορεί να φιλοξενήσει ομάδες
μαθητών/μαθητριών για ειδικά σχεδιασμένες
θεματικές ξεναγήσεις και εργαστήρια,
συνυφασμένα με τις δράσεις των σχολικών
ομίλων ή δράσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. Όμιλοι φωτογραφίας, τέχνης,
ιστορίας, γεωγραφίας θα βρουν στο μουσείο
ένα εξαιρετικό πεδίο εξερεύνησης και
δημιουργίας. 

Τάξεις: Γυμνάσιο-Λύκειο | Διάρκεια: 90 λεπτά |
Κόστος: 3 ευρώ/μαθητή/τρια



Εκπαιδευτικό υλικό

ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΕΣ

Το CVAR ταξιδεύει στα σχολεία της Κύπρου με δύο θεματικές εκπαιδευτικές βαλίτσες.
Εξερευνώντας το περιεχόμενό τους, τα παιδιά θα κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία
μέσα από παραμύθια, παιχνίδια και  άλλες δραστηριότητες.

ΝΕΟ
OI ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ -19ος -  20ος ΑΙ .

ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ -19ος -  20ος ΑΙ .

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία εξερευνώντας
το υλικό της μουσειοσκευής, να γνωρίσουν
την Κύπρο μέσα από τα μάτια των
περιηγητών ζωγράφων που επισκέφθηκαν το
νησί κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου
αιώνα. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη
μουσειοσκευή:
cvar.severis.org/el/education/school-
programs/educational-kits/

Τάξεις: Δημοτικό | Διάρκεια δανεισμού: 
2 εβδομάδες | Κόστος: Δωρεάν | Εγκεκριμένη από
το ΥΠΑΝ

Η μουσειοσκευή αυτή είναι εμπνευσμένη από
τη συλλογή νυφικών του CVAR. Τα νυφικά της
συλλογής του μουσείου χρησιμοποιούνται
ως έναυσμα ανάμεσα σε άλλα για να έρθουν
τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία της
Κύπρου, να αντιληφθούν την κοινωνική
εξέλιξη, να συγκρίνουν την τελετή του γάμου
στο παρελθόν και το παρόν, την Κύπρο και
άλλα μέρη του κόσμου και να έρθουν σε
επαφή με τον κόσμο των μουσείων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη
μουσειοσκευή:
cvar.severis.org/el/education/school-
programs/educational-kits/

Τάξεις: Δημοτικό | Διάρκεια δανεισμού: 
2 εβδομάδες | Κόστος: Δωρεάν | Εγκεκριμένη από
το ΥΠΑΝ

https://cvar.severis.org/el/education/school-programs/educational-kits/
https://cvar.severis.org/el/education/school-programs/educational-kits/


ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τρεις θεματικές εικονικές περιηγήσεις στις αίθουσες
του μουσείου. Οι περιηγήσεις έχουν τίτλο:

Η ζωή σε ένα μουσείο

Ιστορίες βγαλμένες από ενδύματα

Η Βενετία στην Κύπρο

Οι περιηγήσεις μπορούν να αξιoποιηθούν ως υλικό προτετοιμασίας πριν ή μετά την επίσκεψη
στο CVAR ή σε οποιοδήποτε άλλο μουσείο. Για τις δύο πρώτες περιήγησεις υπάρχει επίσης
διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίησή τους στη σχολική τάξη.

Εικονικές περιηγήσεις: 
cvar.severis.org/el/explore/virtual-tours/

Τον Ιούνιο 2021 το CVAR εγκαινίασε τη νέα του ιστοσελίδα, στην οποία σταδιακά θα
αναρτηθούν ψηφιοποιημένες όλες οι συλλογές του μουσείου: πίνακες, φωτογραφίες, ενθυμήματα,
ενδυμασίες, υφάσματα, αρχειακό υλικό. 

Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς με πολλαπλούς τρόπους μέσα
στη σχολική τάξη, ενισχύοντας τα μαθήματα της ιστορίας, της τέχνης, της γεωγραφίας και άλλα.  
Ένα παπούτσι, μία ιστορική φωτογραφία, μία πυξίδα ή ο συνδυασμός τους, μπορούν να
λειτουργήσουν ως έναυσμα για τη μελέτη μίας ιστορικής περιόδου, μίας περιοχής, ενός
γεγονότος ή ενός κοινωνικού θέματος. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως έναυσμα για την
έναρξη μίας εποικοδομικής συζήτησης στην τάξη. 

Εάν δημιουργήσετε εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στις συλλογές του μουσείου, μπορείτε να το
μοιραστείτε με τους συναδέλφους σας μέσω της ιστοσελίδας
cvar.severis.org/el/education/school-programs/learning-repository/

Ψηφιοποιημένες συλλογές:
cvar.severis.org/el/explore/collections-archives/

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

https://tours.severis.org/lifeinamuseum/output_gr/index.html
https://tours.severis.org/costumestories/output_gr/index.html
https://tours.severis.org/venice1600/output_gr/index.html
https://cvar.severis.org/el/education/school-programs/learning-repository/
https://cvar.severis.org/el/explore/virtual-tours/
https://cvar.severis.org/el/education/school-programs/learning-repository/
https://cvar.severis.org/el/explore/collections-archives/


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΞΕΝΑΓΟΥΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ -
ΘΑΛΑΣΣΑ (2023)   

ΜΙΚΡΟΙ ΦΥΣΙΟΔΙΦΕΣ (2021) ΤΑ ΚΑΠΕΛΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ
ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ (2019-2020)

Στο CVAR πιστεύουμε στην ανάπτυξη μίας ουσιαστικής, δημιουργικής σχέσης μουσείου-
σχολείου. Για τον λόγο αυτό, το μουσείο επιθυμεί να συνεργαστεί με σχολεία όλων των
βαθμίδων για τη δημιουργία εξελικτικών project με συγκεκριμένη θεματική που θα διαρκούν
για ένα ή περισσότερους μήνες και θα περιλαμβάνουν επισκέψεις στο μουσείο, εργαστήρια,
εικαστικές δημιουργίες, περιοδική έκθεση ή/και άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

Παραδείγματα συνεργασιών:

Εκπαιδευτικές δράσεις

SOCIAL MEDIA TAKEOVER (2023)

Μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης θα αναλάβουν για μία μέρα να
δημιουργήσουν το περιεχόμενο για τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του μουσείου,
Instagram και Tik Tok. Ενεργοποιώντας τις
ψηφιακές τους γνώσεις, τις δεξιότητες και το
χιούμορ τους θα αναλάβουν να αναδείξουν
τις συλλογές του μουσείου, αλλά και την
ιστορία της Κύπρου μέσα από δημιουργικές
αναρτήσεις. 

Το 2021 τα παιδιά του Α' Δημοτικού Ύψωνα
είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το
περιεχόμενο της μουσειοσκευής του CVAR
"Ταξιδιώτες ζωγράφοι την Κύπρο, 19ος-20ος
αιώνας. Μπαίνοντας στον ρόλο των
περιηγητών ζωγράφων-φυσιοδιφών,
εξόρμησαν στην αυλή του σχολείου τους,
παρατήρησαν τα φυτά και προσπάθησαν να
τα απεικονίσουν, εμπνευσμένοι από τους
πίνακες της συλλογής του μουσείου. Στη
συνέχεια το Τμήμα Εκπαίδευσης
δημιούργησε ειδικά για τα παιδιά μία
διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα του
μουσείου, στην οποία φιλοξενούνται όλα
τους τα έργα.
cvar.severis.org/el/explore/exhibitions/

Συνεργασία: Α' Δημ. Σχ. Ύψωνα

Τα παιδιά αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν τη
δική τους θεματική ξενάγηση μέσα στο μουσείο.
Χωρίζονται σε ομάδες και σε κάθε ομάδα
ανατίθεται ένα έκθεμα, το οποίο καλούνται να
παρατηρήσουν, να επεξεργαστούν και να
δημιουργήσουν ένα σύντομο κείμενο γύρω από
αυτό. Το κείμενο αυτό στη συνέχεια θα το
παρουσιάσουν ως μέρος μίας ξενάγησης για
άλλους μαθητές ή για τους γονείς τους.

Συνεργασία: Δημ. Σχ. Αγίου Κασσιανού

Το 2019 μία όμορφη συνεργασία ξεκίνησε με τα
δύο γειτονικά σχολεία του μουσείου. Το
σκεπτικό της συνεργασίας ήταν η δημιουργία
ενός εξελικτικού project, το οποίο θα ξεκινούσε
από την πλούσια συλλογή καπέλων του
μουσείου και θα επεκτεινόταν γεωγραφικά και
κοινωνικά σε άλλες πτυχές, τις οποίες τα παιδιά
θα επεξεργάζονταν καθ' όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς διαθεματικά, καταλήγοντας
τον Ιούνιο σε μία κοινή έκθεση εικαστικών και
άλλων δημιουργιών. Δυστυχώς, εξαιτίας της
πανδημίας, το project δεν ολοκληρώθηκε όπως
είχε σχεδιαστεί. 

Συνεργασία: Δημ. Σχ. Αγίου Κασσιανού &
Φανερωμένης

https://cvar.severis.org/el/explore/exhibitions/


ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το 2021 ξεκίνησε μία νέα δράση στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας με τη διοργάνωση
ετήσιου εικαστικού διαγωνισμού για παιδιά. O διαγωνισμός θα πραγματεύται κάθε χρόνο ένα
διαφορετικό θέμα, εμπνευσμένο από τις συλλογές και τις δράσεις του μουσείου.

Το 2021 ο διαγωνισμός με τίτλο "Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Κύπρο" είχε ως θέμα τη
δημιουργία τουριστικής εικαστικής αφίσας. 

Το 2022 ο τίτλος του διαγωνισμού ήταν "Μικροί ταξιδιώτες στον 21ο αιώνα, η Κύπρος μέσα
από τα μάτια σου" και είχε ως θέμα τη δημιουργία μίας ταξιδιωτικής ζωγραφιάς συνοδευόμενης
από ένα σύντομο ταξιδιωτικό κείμενο. 

Και τις δύο χρονιές ο διαγωνισμός έγινε με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό του 2023 όταν προκηρυχθεί:
cvar.severis.org/el/education/families/childrens-competitions/

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εάν θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα τις συλλογές του μουσείου ή να οργανώσετε μία
δραστηριότητα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος ανάμεσα σε συναδέλφους μπορείτε να
επιλέξετε τις δραστηριότητες που περιγράφονται πιο κάτω. 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΡΙΑ

Η διευθύντρια και συλλέκτρια του μουσείου
Δρ Ρίτα Σεβέρη θα σας ξεναγήσει στις
αίθουσες του CVAR. Μία ξενάγηση
εμπλουτισμένη με προσωπικές εμπειρίες,
βιώματα και κυρίως αγάπη για το κάθε
αντικείμενο της συλλογής ξεχωριστά, αλλά
και για την μικροϊστορία της Κύπρου.

Για ομάδες 10+ ατόμων
Κόστος: 3 ευρώ/άτομο

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Οι συμμετέχοντες στο κυνήγι θησαυρού
διαγωνίζονται σε ομάδες και
ενεργοποιώντας την παρατηρητικότητα,
τις γνώσεις, τη συνεργασία και τη
γρηγοράδα τους, αναζητούν τις λύσεις
στους τέσσερις ορόφους και τις ράμπες
του μουσείου. Ποια ομάδα θα διεκδικήσει
το τελικό έπαθλο;

Για ομάδες 20+ ατόμων
Κόστος: 3 ευρώ/άτομο

https://cvar.severis.org/el/education/families/childrens-competitions/


Κάθε Ιούλιο το Τμήμα Εκπαίδευσης του CVAR προσφέρει καλοκαιρινά προγράμματα
προσαρμοσμένα για καλοκαιρινά σχολεία, λέσχες και μικρές ομάδες πέντε ή περισσότερων
παιδιών. Τα προγράμματα στηρίζονται σε θεματικούς άξονες σχετικούς με το καλοκαίρι,
συνδυάζουν εξερεύνηση και δημιουργία, και απευθύνονται τόσο σε μικρές όσο και σε
μεγαλύτερες ομάδες παιδιών.

Τα προγράμματα για τον Ιούλιο 2023 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μουσείου τον 
 Φεβρουάριο 2023:
cvar.severis.org/el/education/families/family-workshops/

ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα Σάββατα στο CVAR είναι αφιερωμένα στα παιδιά και τις οικογένειές τους με εργαστήρια
εμπνευσμένα από τις μόνιμες συλλογές του μουσείου, τις περιοδικές εκθέσεις ή εποχιακούς
εορτασμούς. Τα εργαστήρια είναι θεματικά και διαφοροποιούνται κάθε βδομάδα· έχουν
όμως πάντοτε ως στόχο τον συνδυασμό ψυχαγωγίας και γνώσης, παιχνιδιού και
δημιουργικότητας.

Μπορείτε είτε να ενθαρρύνετε τους μαθητές και τις μαθήτριές σας να συμμετέχουν σε αυτά είτε να
οργανώσετε να συμμετάσχουν τα παιδιά της τάξης σας σε αυτό ως μία δραστηριότητα ανάπτυξης
του ομαδικού πνεύματος.

Για να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας για τα εργαστήρια μεταβείτε στον παρακάτω
σύνδεσμο: cvar.severis.org/el/education/families/family-workshops/

https://cvar.severis.org/el/education/families/family-workshops/
https://cvar.severis.org/el/education/families/family-workshops/


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

22300991 | 22300994
 

education@severis.org | cvareducation@severis.org
 

cvar.severis.org/el/education/book-online/
 
 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 

cvar.severis.org
 

facebook.com/CVAR.Severis
 

twitter.com/cvar_severis
 

instagram.com/cvar.severis
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 

Οδός Ερμού 285, 1017, Λευκωσία  
 

Για πληροφορίες και κρατήσεις ή άν έχετε ιδέες ή σκέψεις σε σχέση με τη μάθηση και το
μουσείο και θα σας ενδιέφερε κάποια συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του CVAR,
θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τα προγράμματα και τις δράσεις του Τμήματος Εκπαίδευσης στηρίζουν:

https://cvar.severis.org/el/education/book-online/
https://cvar.severis.org/el/
https://www.facebook.com/CVAR.Severis
https://twitter.com/cvar_severis
https://www.instagram.com/cvar.severis/?hl=en
https://goo.gl/maps/PvFdK6YDYkJvQQzm8
https://goo.gl/maps/PvFdK6YDYkJvQQzm8

