
Η μαλακή  καλαθοπλεκτική στο Ακρωτήρι και η διαχρονική της σημασία  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους μαθητές/μαθήτριες  όλων των βαθμίδων 

της Μέσης Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.   

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (9:00-13:00).  

 

Σημείωση:  

 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος προσαρμόζονται στο μαθησιακό και ηλικιακό 

επίπεδο των μαθητών/τριων και είναι δυνατό να ανασχεδιασθούν, να εμπλουτισθούν 

και να αναδιαμορφωθούν σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς στη 

βάση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ομάδας. 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να : 

 

 Εξοικειωθούν με βασικές έννοιες όπως αειφορία, βιοποικιλότητα, συμβίωση, 

αλληλεξάρτηση,  μαλακή καλαθοπλεκτική. είδος υπό εξαφάνιση κ.α., 

 

 Κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της τοπικής μαλακής καλαθοπλεκτικής της 

κοινότητας Ακρωτηρίου και το πως διαφέρει από άλλα είδη καλαθοπλεκτικής 

άλλων περιοχών, 

 

 Αντιληφθούν τη δυσκολία κατασκευής ειδών καλαθοπλεκτικής βλέποντας όλα 

τα στάδια της (συλλογή φυτών, επεξεργασία και κατασκευή), 

 

 Αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στην κατασκευή ειδών καλαθοπλεκτικής, 

 

 Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των ντόπιων κατοίκων και την άμεση σχέση του 

ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον,  

 

 Να αντιληφθούν την πολιτιστική και περιβαλλοντική σημασία των 

παραδοσιακων τεχνών μέσα από την επαφή τους με την τέχνη της μαλακής 

καλαθοπλεκτικής, 

 

 Αντιληφθούν ότι οι παραδοσιακές δραστηριότητες των γηγενών πληθυσμών  

έχουν μακροχρόνια θετική επίδραση στη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, 

 

 Αντιληφθούν ότι οι φυσικοί οικότοποι μπορούν να αποτελέσουν βασικό 

παράγοντα για την κοινωνική ευημερία, αλλά και την κοινωνική, οικονομική, 

πολιτιστική αειφορία των τοπικών κοινοτήτων, 



 

 Αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους έκφραση και δημιουργικότητα. 

 

 

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 εκπαιδευτικού 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, με 

έμφαση σε εκθέματα σχετικά με την καλαθοπλεκτική και τους τοπικούς 

υγροτόπους. 

 Συζήτηση για την παραδοσιακή τέχνη της μαλακής καλαθοπλεκτικής στην 

κοινότητα Ακρωτηρίου και τη σημασία της. 

 

10:15-11:30 Μελέτη πεδίου στο λιβάδι Ακρωτηρίου και σε εργαστήριο 

καλαθοπλεκτικής στην Κοινότητα Ακρωτηρίου. Ενδεικτικές 

δραστηριότητες: 

 

Λιβάδι Ακρωτηρίου 

 Συλλογή φυτών σε σημεία της περιοχής όπου φύονται φυτά που 

αποτελούν την πρώτη ύλη της καλαθοπλεκτικής, 

 Συζήτηση για τις τεχνικές συλλογής και τις δυσκολίες τους, 

 

Κοινότητα Ακρωτηρίου 

 Επίσκεψη σε χώρο όπου κατασκευάζονται είδη καλαθοπλεκτικής και 

παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής καλαθιών από έμπειρους 

τεχνίτες/τριες.  

 Συζήτηση με τους/τις τεχνίτες/τριες για τη σημασία που είχε διαχρονικά η 

τέχνη αυτή στη ζωή τους. 

 

11:30 - 13:00.   Πρακτική εξάσκηση στο ΚΠΕ: 

 Πρακτική εξάσκηση με τη βοήθεια έμπειρης καλαθοπλέκτριας, στην 

κατασκευή κάποιων ειδών καλαθοπλεκτικής χρησιμοποιώντας φυτά που 

συλλέχθηκαν  στο πεδίο, 

 Συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας 

σε σχέση με την τέχνη αυτή, 

 Συζήτηση για την κατάσταση διατήρησης των υγροτόπων Ακρωτηρίου και 

αντιπαραβολή τους με την κατάσταση που επικρατεί σε άλλες περιοχές της 

Κύπρου, όπου οι υγρότοποι δεν είχαν/έχουν ουσιαστική πρακτική 

χρησιμότητα για τις τοπικές κοινότητες, 



 Εξαγωγή συμπερασμάτων για την επίδραση της καλαθοπλεκτικής στους 

υγρότοπους.  

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Έχουν φωτογραφική μηχανή ή/και βιντεοκάμερα, 

 Φορούν αθλητικά παπούτσια ή μποτάκια και είναι κατάλληλα ντυμένοι για 

εξόρμηση στο πεδίο, 

 Τα φύλλα εργασίας τα όργανα και ο εξοπλισμός που θα χρειαστούν για την 

εφαρμογή του προγράμματος παρέχονται από το Κέντρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


