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Μουσειοσκευή- Έννοια και φιλοσοφία  
 

Μία μουσειοσκευή ή μουσειοβαλίτσα είναι φορητό εκπαιδευτικό υλικό 

σχεδιασμένο σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους στόχους των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και χρησιμοποιείται ως μέσο βιωματικής μάθησης.   

Η μουσειοσκευή μπορεί να ταξιδεύει στα σχολεία και να αποτελεί είτε το υλικό 

προετοιμασίας για την επίσκεψη σε ένα χώρο πολιτισμικού ενδιαφέροντος, όπως 

για παράδειγμα ένα μουσείο, είτε το υλικό για την επαφή με μέρος ή και 

ολόκληρη τη θεματική ενός τέτοιου χώρου χωρίς απαραίτητα την επίσκεψη σε 

αυτό. 

Το υλικό της μουσειοσκευής υποστηρίζει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 

μάθησης που ενθαρρύνει την έρευνα, τη συλλογή στοιχείων γύρω από τη 

θεματική της μουσειοσκευής, τη χρήση των αντικειμένων, την εξαγωγή 

συμπερασμάτων μέσα από παιχνίδι και άλλες δημιουργικές δράσεις.  

Οι στόχοι των μουσειοσκευών γενικά είναι: 

• Να εξοικειώσουν τα παιδιά με την έννοια «μουσείο» 

• Να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των δεσμών σχολείου-μουσείου 

• Να προωθήσουν τη συνεργατική μάθηση με την ενεργό συμμετοχή των   

       παιδιών 

• Να εμπλουτίσουν το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου 

• Να υποστηρίξουν όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο μουσείο 

• Να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν διεξοδικότερα με ένα θέμα 

και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 



Μουσειοσκευή Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή  

 

Η συγκεκριμένη μουσειοσκευή μπορεί να διακινείται ανάμεσα σε δημόσια και 

ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία όλων των επαρχιών της ελεύθερης 

Κύπρου, αλλά και σε οποιουσδήποτε χώρους φιλοξενούνται ομάδες παιδιών 

(καλοκαιρινά σχολεία, κέντρα απασχόλησης παιδιών, κατασκηνώσεις).  

Η μουσειοσκευή του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή αποτελεί το υλικό για τη 

γνωριμία με την τέχνη της χαρακτικής, αλλά και τη γνωριμία τόσο με το Μουσείο 

Χαρακτικής Χαμπή (Πλατανίστεια) όσο και με το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής 

Χαμπή (Λευκωσία). Περιλαμβάνει ένα πλούσιο εποπτικό υλικό που στόχο έχει: 

• την παρουσίαση της τέχνης της χαρακτικής μέσα από την ιστορία (τοπική και 

παγκόσμια) και τις τεχνικές της  

• την επαφή με διάφορες μεθόδους και εφαρμογές της χαρακτικής και  

• την  προετοιμασία των παιδιών για την επαφή τους με τα Μουσεία Χαρακτικής 

Χαμπή είτε μέσα από μια επίσκεψη των παιδιών στον χώρο είτε μέσα από 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός του σχολείου (σε περίπτωση αδυναμίας για 

επίσκεψη στον χώρο). 

 

Η Μουσειοσκευή  περιλαμβάνει έντυπα, οπτικοακουστικό υλικό, αντίγραφα 

χαρακτικών έργων, μήτρες και παιχνίδια τα οποία αποτελούν ένα συνοπτικό και 

εύχρηστο μέσο για μια πρώτη επαφή και γνωριμία των παιδιών με τη χαρακτική. 

Μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το επίπεδο των παιδιών αλλά και 

ανάλογα με τους ειδικούς στόχους του κάθε εκπαιδευτικού που δανείζεται τη 

μουσειοσκευή καθώς και ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των δραστηριοτήτων 

τις οποίες θέλει να αξιοποιήσει. 

 

 

 

 


