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ΔΕΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

Το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, το Τμή-
μα Αρχαιοτήτων και η Ελληνική Αρχαιολογική 
Αποστολή ετοίμασαν κασετίνα εκπαιδευτικού 
προγράμματος  με θέμα  Άγιος Γεώργιος Πέ-
γειας. 10 Εκπαιδευτικά Τετράδια (Δημοτικό, 
Γυμνάσιο, Λύκειο) και στόχο την εκπαιδευτι-
κή αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου του 
Αγίου Γεωργίου Πέγειας (ακρωτήριο Δρέπα-
νον) στην Πάφο, ώστε οι μαθητές να κατανοή-
σουν πτυχές του υλικού πολιτισμού της Πρω-
τοβυζαντινής περιόδου (4ος – 7ος αιώνας) και 
να εξοικειωθούν με εκπαιδευτικές εκδρομές 
και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. 



Τα 10 Εκπαιδευτικά Τετράδια διασυνδέονται με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της 
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης συμβάλλοντας στην επίτευξη των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας συγκεκριμένων 
ενοτήτων από γνωστικά αντικείμενα, όπως η Ιστορία, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστή-
μες, η Βιολογία, οι Εικαστικές Τέχνες και οι Γραφικές Τέχνες.

Η κασετίνα περιλαμβάνει 10 Εκπαιδευτικά Τετράδια με διάφορα θέματα για τους μαθη-
τές, Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού και Οδηγό του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Γεωργίου 
Πέγειας.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το Εκπαιδευτικό Τετράδιο και τις 
επιμέρους δραστηριότητες που θα αναπτύξουν στον αρχαιολογικό χώρο με κριτήρια τον 
διαθέσιμο χρόνο, τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας που θέλουν να υλοποιήσουν και τη 
δυναμική της τάξης τους. Για την προμήθεια αριθμού Εκπαιδευτικών Τετραδίων, που θα 
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές κατά την ξενάγησή τους, οι εκπαιδευτικοί θα απευθύνονται 
και θα τα παραλαμβάνουν δωρεάν από το Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου (τηλ. 
26 955801, 26 955802).

Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού σκοπό έχει να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με το υλικό 
που περιέχεται στα Εκπαιδευτικά Τετράδια, να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και 
χρήσιμες οδηγίες σε όσους προετοιμάσουν και πραγματοποιήσουν με τους μαθητές τους 
εκπαιδευτικές επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Γεωργίου Πέγειας, παραθέ-
τει σχετική βιβλιογραφία και δίνει ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις και οδηγίες στις 
προτεινόμενες δραστηριότητες των Εκπαιδευτικών Τετραδίων. Περιλαμβάνει, επίσης, 
παραπομπές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και συσχετίζει τις προτεινόμε-
νες δραστηριότητες με τους σχετικούς δείκτες επιτυχίας και επάρκειας.

Η κασετίνα 10 Εκπαιδευτικά Τετράδια διατίθεται προς €15 στο Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. 
Λεβέντης (Γλάδστωνος 40, Λευκωσία, τηλ. 22 667706), στο Τμήμα Αρχαιοτήτων (Κυπρια-
κό Μουσείο στη Λευκωσία), στο Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου (τηλ. 26 955801, 
26 955802) και στο Κέντρο Επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Γεωργίου Πέγειας 
(τηλ. 26 812301).




