Λονδίνο, 27 Νοεµβρίου 2013

Προς: ∆ιευθυντές Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων

Θέµα: Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα στην Αίθουσα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
του Βρετανικού Μουσείου
Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή οργανώνει κατά την
τρέχουσα ακαδηµαϊκή χρονιά εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τις Κυπριακές Αρχαιότητες στο
Βρετανικό Μουσείο. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επισκέψεις σχολείων στην
ανακαινισµένη, µετά από πρωτοβουλία του Ιδρύµατος Λεβέντη, αίθουσα µε τις κυπριακές
αρχαιότητες. Στο πρόγραµµα αυτό αναµένουµε να εµπλακούν παιδιά από όλα τα
παροικιακά σχολεία.
Η αίθουσα 72 του µουσείου, µε το όνοµα του µεγάλου χορηγού του µουσείου, Αναστάσιου
Γ. Λεβέντη, φιλοξενεί την έκθεση µε τίτλο «Αρχαία Κύπρος», που αναδεικνύει τη σηµασία
του νησιού µας ως µέρος της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τα εντυπωσιακά
εκθέµατα δηµιουργούν χρονολογικές, γεωγραφικές και θεµατικές ενότητες που καλύπτουν
την περίοδο από την πρώιµη εποχή του χαλκού (10.000 π.Χ. – 1750 π.Χ) έως την ύστερη
ρωµαϊκή περίοδο (για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.britishmuseum.org/explore/galleries/ancient_greece_and_rome/room_72_anci
ent_cyprus.aspx).
Ο στόχος του προγράµµατος είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι
σε πολιτιστικά αντικείµενα. Επίσης, να βοηθήσει στη γνωριµία των µαθητών µας µε την
πολιτιστική µας κληρονοµιά, δηµιουργώντας έτσι πνευµατικούς δεσµούς µεταξύ του
νησιού καταγωγής µας και της χώρας που µας φιλοξενεί.
Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί σε τρία στάδια:
α. την προετοιµασία στο σχολείο πριν την επίσκεψη
β. την επίσκεψη στο µουσείο
γ. δραστηριότητες εµπέδωσης στο σχολείο µετά την επίσκεψη.
Οι επισκέψεις αναµένονται να πραγµατοποιηθούν από τα τέλη Ιανουαρίου 2014 µέχρι τα
τέλη Μαΐου 2014. Για τα τρία στάδια ήδη ετοιµάζεται και θα σταλεί σχετικό υλικό στα
σχολεία (π.χ. σχέδια µαθήµατος, παρουσίαση, χάρτες, υλικό επίσκεψης). Με βάση αυτό το
υλικό αναµένουµε ότι το κάθε σχολείο θα είναι σε θέση να οργανώσει και να
πραγµατοποιήσει τη δική του επίσκεψη στο µουσείο. Το υλικό θα απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 9-11 χρονών και παιδιά 12-15 χρονών.
Θεωρούµε πως το πρόγραµµα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς τη δική σας
ενθάρρυνση και βοήθεια, όπως είναι η οργάνωση της επίσκεψης και αξιοποίηση του

προτεινόµενου υλικού στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς. Προσβλέπουµε επίσης στην
εµπλοκή γονιών και της επιτροπής του σχολείου κατά την επίσκεψη στο µουσείο.
Για την καλύτερη οργάνωση του προγράµµατος επισυνάπτουµε
• Έντυπο δήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα και δήλωσης
πιθανών ηµεροµηνιών για την επίσκεψη.
Σε κατοπινό στάδιο θα σταλούν επίσης τα εξής έντυπα:
• Έντυπο που θα δοθεί στους γονείς πριν την επίσκεψη για συγκατάθεση (‘Consent
Form’).
• Έντυπο για τη διεκπεραίωση του ‘Risk Assesment’.
Όλα τα έντυπα µπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Εκπαιδευτικής
αποστολής http://kea.schools.ac.cy/
Παρακαλούµε όπως η δήλωση έκφρασης ενδιαφέροντος επιστραφεί ηλεκτρονικά στην
Κ.Ε.Α (efepe@hotmail.co.uk ή cyprus.em@btconnect.com) µέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 2013.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας,

Μαρία Παπαλούκα
Επιθεωρήτρια – Προϊστάµενη
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής

Σηµειώσεις:
1. Η επίσκεψη στην Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντης µε τις Κυπριακές Αρχαιότητες µπορεί να συνδυαστεί
µε επίσκεψη στην αίθουσα µε τις Ελληνικές Αρχαιότητες (π.χ. µάρµαρα του Παρθενώνα)
2. Το πρόγραµµα µπορεί να εφαρµοστεί στο µουσείο Ashmolean της Οξφόρδης για όσες
κοινότητες το προτιµούν λόγω απόστασης.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
-------------------------------------------

Όνοµα Σχολείου: .....................................................................................
Το σχολείο µας προγραµµατίζει να συµµετέχει στο πρόγραµµα των επισκέψεων στο
µουσείο µε τις πιο κάτω τάξεις:
(περίπου 25 µαθητές ανά οµάδα)

1. .................................................................

Αρ. µαθητών: ...........

2. .................................................................

Αρ. µαθητών: ...........

Πιθανές ηµεροµηνίες επίσκεψης
Παρακαλώ δηλώστε µέχρι τρεις προτιµήσεις: Σάββατο ή Κυριακή από τα τέλη Ιανουαρίου
µέχρι τα τέλη Μαΐου 2014. Θα προσπαθήσουµε όπως ικανοποιήσουµε την πρώτη σας
προτίµηση.
Α’ προτίµηση: ..............................

Πρωί / Απόγευµα (κυκλώστε)

Β’ προτίµηση: ..............................

Πρωί / Απόγευµα (κυκλώστε)

Γ‘ προτίµηση: ..............................

Πρωί / Απόγευµα (κυκλώστε)

Το Βρετανικό Μουσείο λειτουργεί καθηµερινά, 10:00-17.30.
Την Παρασκευή µέχρι τις 20.30.

Υπογραφή διευθυντή/τριας

..............................................................
Το πρόγραµµα επισκέψεων θα καταρτιστεί από την ΚΕΑ στις αρχές Ιανουαρίου 2014.
Παρακαλούµε όπως η δήλωση επιστραφεί ηλεκτρονικά στην Κ.Ε.Α. efepe@hotmail.co.uk
ή cyprus.em@btconnect.com µέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 2013.

