«Αετόκρεμμος»: η πρώτη παρουσία ανθρώπων στην Κύπρο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της Μέσης
Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (09:00-13:00).
Σημείωση 1:
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διεξάγεται στον Αρχαιολογικό Χώρο «Αετόκρεμμος» ο
οποίος βρίσκεται μέσα σε ελεγχόμενη στρατιωτική περιοχή των βρετανικών βάσεων.
Ως εκ τούτου, απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας για είσοδο των μαθητών μετά από
έγκαιρη συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ. Επίσης, ο αριθμός των
μαθητών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25.
Σημείωση 2:
Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς,
το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω,
μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως προς τις δραστηριότητες και
τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να:


Γνωρίσουν την παλαιότερη γνωστή αρχαιολογική θέση της Κύπρου (περιοχή
«Αετόκρεμμος») όπου έχει εντοπιστεί η πρώτη παρουσία ανθρώπων στην
Κύπρο,



Αντιληφθούν γιατί η περιοχή αυτή αποτελεί διαχρονικά στρατηγικό σημείο
του νησιού,
Κατανοήσουν τον τρόπο ζωής των πρώτων κατοίκων του νησιού κατά την
προ-νεολιθική εποχή (κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες),



Κατανοήσουν τον τρόπο φυσικής εξέλιξης των διάφορων ειδών που
απομονώνονται σε κάποιες περιοχές,

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
09:00 - 09:15 Άφιξη – καλωσόρισμα στο Κέντρο. Συζήτηση για το πρόγραμμα και
για τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του.
09:15 - 10:15 Εισαγωγή στο θέμα του προγράμματος:


Παρακολούθηση ενός σύντομου ντοκιμαντέρ σχετικά με την Χερσόνησο
Ακρωτηρίου. Γνωριμία με τους βασικούς τύπους οικοτόπων της Χερσονήσου
Ακρωτηρίου μέσα από τα εκθέματα, τις οθόνες αφής και τα διαδραστικά
παιχνίδια που υπάρχουν στο εκθεσιακό χώρο του ΚΠΕ.



Συζήτηση για τη σημασία του αρχαιολογικού χώρου «Αετόκρεμμος» όπου
έχει εντοπιστεί η πρώτη παρουσία ανθρώπων στην Κύπρο.

10:15 - 12:00 Μελέτη πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο «Αετόκρεμμος»:






Εντοπισμός της περιοχής «Αετόκρεμμου» σε χάρτη και συζήτηση για τη
διαχρονική στρατηγική της αξία.
Συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τη ζωή των πρώτων κατοίκων στην
περιοχή «Αετόκρεμμος». Δίνεται στους μαθητές χάρτης της περιοχής με
καθορισμένα σημεία όπου βρίσκονται ομοιώματα αντικειμένων της προνεολιθικής εποχής. Οι μαθητές καλούνται, αφού προσανατολιστούν στο χώρο,
να εντοπίσουν τα αντικείμενα και να διαβάσουν τις πληροφορίες που
βρίσκονται σε αυτά και αφορούν τη χρήση τους στη ζωή των πρώτων
κατοίκων. Στη συνέχεια συμπληρώνουν σχετικό φύλλο εργασίας.
Συζήτηση για τα ευρήματα των μαθητών και σκιαγράφηση του προφίλ και του
τρόπου ζωής των πρώτων κατοίκων μέσα από τις πληροφορίες που έχουν
συλλεχθεί.
Κατασκευή εργαλείων που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι άνθρωποι όπως π.χ.
ακόντιο με φυσικά υλικά από την περιοχή.

12:00 - 13:00 Δημιουργικές ανατροφοδοτικού τύπου δραστηριότητες με αξιοποίηση
των δεδομένων που οι μαθητές/μαθήτριες συγκέντρωσαν κατά τη
διεξαγωγή της μελέτης πεδίου όπως:



Ετοιμασία θεατρικού δρώμενου για την περίοδο που εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή οι πρώτοι κάτοικοι (αναφορά σε συνήθειες, στη σχέση τους με το
χώρο, στην εξασφάλιση τροφής, στη διαβίωση κ.τ.λ.).
Ετοιμασία ρεπορτάζ ή σχετικού άρθρου για την αρχαιολογική θέση
«Αετόκρεμμος».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες:





Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα,
Έχουν μαζί τους κασετίνα στην οποία να υπάρχουν ψαλίδι, γόμα, μολύβια και
χρώματα,
Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι για εξόρμηση στο
πεδίο,
Τα φύλλα εργασίας, τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για
την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.

