Σχολική χρονιά 2013-2014
Αγαπητοί διευθυντές των ελληνικών παροικιακών σχολείων,
Κατανοώντας τη σηµασία της διατήρησης της λαϊκής µας παράδοσης, σαν βασικό στοιχείο
διατήρησης της Εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής µας ταυτότητας, η Κ.Ε.Α. θέτει ως
στόχο τη µελέτη στοιχείων της παράδοσης και του πολιτισµού µας µέσα στα πλαίσια του
προγράµµατος και των µαθηµάτων του παροικιακού σχολείου. Στη µελέτη αυτή θα ήταν
καλό όπως εµπλακούν παιδιά από όλες τις τάξεις, όλων των παροικιακών σχολείων.
Η µελέτη µας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις α) Η πρώτη θα περιλαµβάνει προεργασία και
δραστηριότητες τις οποίες κάθε σχολείο θα οργανώσει ξεχωριστά ξεκινώντας άµεσα. β) Σε
δεύτερη φάση θα γίνει έκθεση µε τα αντικείµενα που θα συλλεχθούν κι εκδήλωση µε
καλλιτεχνικό πρόγραµµα.
Κατά το στάδιο της προεργασίας είναι απαραίτητη η συνεργασία τόσο µε τα παιδιά όσο και
τους γονείς, κηδεµόνες και συγγενείς τους. Τα παιδιά καλούνται να φέρουν στο σχολείο
αντικείµενα, φωτογραφίες ή εικόνες που δείχνουν µε κάποιο τρόπο τον πολιτισµό της
Κύπρου. Τα πιο πάνω θα πρέπει να αξιοποιηθούν από τους δασκάλους των τάξεων ή και το
σχολείο ως σύνολο µέσα από εργασίες, εκθέσεις και δραστηριότητες. Αυτό δεν είναι δυνατό
να επιτευχθεί χωρίς τη δική σας ενθάρρυνση και βοήθεια σε οργανωτικά θέµατα.
Ενδεικτικά αντικείµενα που µπορούν να συγκεντρωθουν είναι αντικείµενα που
χρησιµοποιούσαν οι Κύπριοι στην καθηµερινή τους ζωή ή ασκώντας ένα επάγγελµα, όπως:
δρεπάνι, ανέµη, τσέστος / πανέρι, εικόνες από παραδοσιακά επαγγέλµατα, φωτογραφίες
Κυπρίων της παλιάς εποχής, εικόνες µε (και γιατί όχι πραγµατικά) κυπριακά παραδοσιακά
φαγητά και γλυκά (πχ. σουτζούκκος), κλπ. Προσβλέπουµε επίσης στην εµπλοκή γονιών,
παππούδων και γιαγιάδων και µε άλλους τρόπους: συνεντεύξεις, παρουσία στο σχολείο ώστε
να µιλήσουν στα παιδιά για κάποιο σχετικό θέµα, συµµετοχή σε δραστηριότητες σχετικές µε
τη λαϊκή παράδοση κ.ά. Για δική σας βοήθεια σας επισυνάπτουµε:
1. Έντυπο καταγραφής αντικειµένων / δήλωση συµµετοχής στην εκδήλωση
2. Έντυπο µε προτεινόµενες δραστηριότητες για αξιοποίηση στις τάξεις
3. ∆είγµα επιστολής προς τους γονείς (αγγλικά και ελληνικά)
Κατά τη δεύτερη φάση ως επιστέγασµα της µελέτης µας θα οργανώσουµε έκθεση κι
εκδήλωση στο Λονδίνο µε συµµετοχή όλων των σχολείων, µε όλα τα εκθέµατα που θα
συλλέξουµε. Την έκθεση θα έχετε την ευκαιρία να την επισκεφθείτε ή και να συµµετάσχετε
ενεργά στην εκδήλωση εγκαινίων της µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα: τραγούδια, χορούς,
ποιήµατα τα οποία θα επιλεχθούν µε συνεργασία του κάθε σχολείου και της Κ.Ε.Α.
Παρακαλώ να µας ενηµερώσετε ποια από τα αντικείµενα θα µπορούσαν να φτάσουν στην
έκθεση / εκδήλωση που θα γίνει µετά τα Χριστούγεννα και τα οποία θα κληθείτε να
συλλέξετε για δεύτερη φορά αφού εξασφαλίσετε έγκριση απ΄τους γονείς. Μπορείτε επίσης
να εκφράσετε επιθυµία συµµετοχής του σχολείου σας στο καλλιτεχνικό πρόγραµµα
συµπληρώνοντας την επισυναπτόµενη δήλωση. Η δήλωση θα πρέπει να επιστραφεί στην
ΚΕΑ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας,
Μαρία Παπαλούκα
Επιθεωρήτρια – Προϊστάµενη Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής

