
Η	  Τέχνη	  της	  Υφαντικής	  
Σεμινάριο	  για	  Εκπαιδευτικούς	  

Δημοτικής	  Εκπαίδευσης	  
	  

Ιούνιος	  2014	  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 

Πέμπτη,	  19	  Ιουνίου	  2014	  
Λεβέντειο	  ∆ημοτικό	  Μουσείο,	  Λευκωσία	  

	  
	  

Δευτέρα,	  23	  Ιουνίου	  2014	  
Υπηρεσία	  Κυπριακής	  Χειροτεχνίας,	  Λευκωσία	  

	  
	  

Μία	  μέρα	  πρακτική	  εργασία	  σε	  αργαλειό	  	  
από	  24	  Ιουνίου	  –	  3	  Ιουλίου	  2014	  

 
 
	  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Λεβέντειο	  ∆ημοτικό	  Μουσείο,	  Λευκωσία	  

Πέμπτη,	  19	  Ιουνίου	  2014	  
 

Καλωσόρισμα	  από:	  
• την	  κα	  Δήμητρα	  Μπακιρτζή,	  Διευθύντρια	  του	  Λεβέντειου	  Δημοτικού	  Μουσείου	  
• την	  κα	  Αγνή	  Παπαευσταθίου,	  Προϊστάμενη	  της	  Υπηρεσίας	  Κυπριακής	  Χειροτεχνίας	  
• τον	  κ.	  Γενεθλή	  Γενεθλίου,	  Επιθεωρητή	  Τέχνης	  Δημοτικής	  Εκπαίδευσης	  

Διάλεξη	  για	  την	  υφαντική	  τέχνη	  και	  το	  υφαντό	  από	  τη	  Δρα	  Ελένη	  Παπαδημητρίου,	  ειδική	  ερευνήτρια	  στο	  θέμα.	  
	  
Παρουσίαση	  του	  ρόλου	  της	  Υπηρεσίας	  Κυπριακής	  Χειροτεχνίας	  στην	  επιβίωση	  και	  αναβίωση	  της	  παραδοσιακής	  υφαντικής	  
τέχνης	  από	  την	  κα	  Αγνή	  Παπαευσταθίου,	  Προϊστάμενη	  της	  Υπηρεσίας	  Κυπριακής	  Χειροτεχνίας.	  
	  
Παρουσίαση	  ενοτήτων	  υφαντικής	  που	  εφαρμόστηκαν	  σε	  δημοτικά	  σχολεία,	  από	  τις	  εκπαιδευτικούς	  κα	  Νίκη	  Ξενοφώντος	  	  
και	  κα	  Παναγιώτα	  Σταύρου.	  
	  
Ξενάγηση	  στο	  τμήμα	  υφαντών	  του	  Λεβέντειου	  Δημοτικού	  Μουσείου.	  
	  
Βιωματικό	  Εργαστήρι	  «Τεχνικές	  ύφανσης	  για	  παιδιά»	  από	  τη	  Δημοτική	  Εκπαίδευση.	  

 
 
 

 
 
	  



Διάλεξη	  για	  την	  υφαντική	  τέχνη	  και	  το	  υφαντό	  	  
από	  τη	  Δρα	  Ελένη	  Παπαδημητρίου,	  

	  ειδική	  ερευνήτρια	  στο	  θέμα.	  



Παρουσίαση	  του	  ρόλου	  της	  Υπηρεσίας	  Κυπριακής	  Χειροτεχνίας	  	  
στην	  επιβίωση	  και	  αναβίωση	  της	  παραδοσιακής	  υφαντικής	  τέχνης	  	  

από	  την	  κα	  Αγνή	  Παπαευσταθίου,	  	  
Προϊστάμενη	  της	  Υπηρεσίας	  Κυπριακής	  Χειροτεχνίας.	  



Παρουσίαση	  ενοτήτων	  υφαντικής	  που	  εφαρμόστηκαν	  σε	  δημοτικά	  σχολεία	  	  
από	  τις	  εκπαιδευτικούς	  κα	  Νίκη	  Ξενοφώντος	  και	  κα	  Παναγιώτα	  Σταύρου.	  



Ξενάγηση	  στο	  τμήμα	  υφαντικής	  	  
του	  Λεβέντειου	  Δημοτικού	  Μουσείου.	  

 



Ξενάγηση	  στο	  τμήμα	  υφαντικής	  	  
του	  Λεβέντειου	  Δημοτικού	  Μουσείου.	  

 



 
Βιωματικό	  Εργαστήρι	  «Τεχνικές	  ύφανσης	  για	  παιδιά».	  
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Ύφανση	  στους	  αργαλειούς	  
της	  Υπηρεσίας	  Κυπριακής	  Χειροτεχνίας.	  

 



Ύφανση	  στους	  αργαλειούς	  
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Το	  τέλειωμα	  του	  υφαντού	  
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