
Σαλαμιού, μια παραδοσιακή κοινότητα  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται κυρίως για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της 

Προδημοτικής και της Δημοτικής Εκπαίδευσης (Α΄-Β΄ Δημοτικού).   

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (9:00-13:30 ή 9:00-16:00).  

 

Σημείωση 1:  

Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται πιο κάτω εκτείνεται μέχρι τις 13:30. Σε περίπτωση 

που η ομάδα επιθυμεί την επέκτασή του μέχρι τις 16:00, τότε αυτό μπορεί να 

επεκταθεί με επιπλέον ανατροφοδοτικές δραστηριότητες, μετά από συνεννόηση των 

συνοδών εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, με το προσωπικό του Κέντρου.  

 

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 κατοικίες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην κοινότητα Σαλαμιούς. 

• Γνωρίσουν, βιωματικά, το παραδοσιακό αγροτικό σπίτι και τα χαρακτηριστικά 

του. 

• Γνωρίσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για την κατασκευή 

των κατοικιών.  

• Συγκρίνουν κατοικίες του χτες και του σήμερα και να αναφέρουν ομοιότητες και 

διαφορές (ως προς τα υλικά, τη διαρρύθμιση και χρήση των χώρων, τον 

προσανατολισμό κ.λπ.). 

• Γνωρίσουν επαγγέλματα, του χτες και του σήμερα, που συνδέονται με την 

οικοδόμηση σπιτιών. 

• Αντλήσουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των κατοίκων άλλοτε και 

σήμερα. 

• Κατανοήσουν την άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. 

• Καλλιεργήσουν το αίσθημα εκτίμησης και σεβασμού στην παράδοση και στον 

πολιτισμό του τόπου μας. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 9:00 – 9:30    

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. 

 



9:30 – 10:30 

Εισαγωγή στο θέμα με προβολή σχετικών διαφανειών για την παραδοσιακή κυπριακή 

αρχιτεκτονική και το παραδοσιακό κυπριακό σπίτι και τη σημασία της διατήρησης 

του. Προετοιμασία των μαθητών/μαθητριών για την επίσκεψη στην κοινότητα της 

Σαλαμιούς.   

 

 

10.30 – 10:45 

Διάλειμμα 

 

10:45 -12:00  

Περιδιάβαση και επιτόπια μελέτη στην κοινότητα Σαλαμιούς και καταγραφή 

παραδοσιακών κατοικιών. Επίσκεψη στο εσωτερικό παραδοσιακής κατοικίας και 

παρατήρηση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη. Καταγραφή των 

υλικών σε φύλλα εργασίας και σύγκριση με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα 

σπίτια σήμερα. Συζήτηση για τη ζωή στο παρελθόν και τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι, άνδρες και γυναίκες, στα παλιότερα χρόνια και τον τρόπο 

ζωής μας σήμερα. 

 

12:00 – 12:15 

Διάλειμμα 

 

12:15- 13:30 

Επιστροφή στο Κέντρο και διεξαγωγή δραστηριοτήτων ανατροφοδότησης όπως 

δημιουργία σταυρόλεξου και ακροστιχίδας, σχεδιασμός και κατασκευή 

παραδοσιακού σπιτιού με πηλό κ.ά. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Στο απογευματινό πρόγραμμα οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. 

Για το σκοπό αυτό μπορούν να έχουν μαζί τους μεσημεριανό φαγητό ή μπορούν να 

κάνουν σχετικές διευθετήσεις σε συνεννόηση με το προσωπικό του Κέντρου για να 

γευματίσουν σε εστιατόριο του χωριού.  

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 να είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες για 

εργασία στο πεδίο. 

• Τα φύλλα εργασίας και τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται 

για την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο.  

• Οι εργασίες πεδίου διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή επίσκεψης του 

σχολείου. 

 

 


