
 

Πληροφορίες για αξιοποίηση  

του υλικού της Μουσειοσκευής 

 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει πληροφορίες αλλά και ιδέες για 

δημιουργικές δραστηριότητες σχετικές με τη βασική εκπαιδευτική ενότητα 

χαρακτική μέσα από υλικό  που παρατίθεται πιο κάτω: 

 

Το υλικό με τον τίτλο «Ιστορία της Χαρακτικής»  

Περιλαμβάνει μια μελέτη της χαρακτικής από το παρελθόν μέχρι τη σημερινή 

εποχή. Μέσα από γραπτές πηγές που καθορίζουν την ιστορική αναδρομή της 

χαρακτικής, τα παιδιά μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και να αποκτήσουν 

μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την τέχνη της χαρακτικής. 

 

Το υλικό με τον τίτλο «Τεχνικές χαρακτικής»  

Αναφέρεται  σε διάφορες τεχνικές χαρακτικής. Περιλαμβάνει  προτάσεις 

για κάποιες από τις τεχνικές που μπορούν να εφαρμόσουν οι 

εκπαιδευτικοί με τα παιδιά. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

παράλληλα με τις ταινιούλες για τεχνικές χαρακτικής που βρίσκονται 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Μουσείου.  

 

Σημειώνεται ότι η/ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική/ός με τα εργαλεία, ιδιαίτερα με τα μαχαιράκια χαρακτικής 

που βρίσκονται στη Μουσειοσκευή. Τα μαχαιράκια χαρακτικής 

χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟΝ από παιδιά των μεγάλων τάξεων του 

Δημοτικού Σχολείου και δεν ενδείκνυνται για παιδιά Νηπιαγωγείου και 

μικρότερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

 



 

Οι «Εκπαιδευτικές εισηγήσεις»   

Περιλαμβάνουν προτάσεις για δημιουργικές δραστηριότητες που είναι συμβατές 

με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών. Οι προτάσεις αφορούν στην 

προετοιμασία για την ανάπτυξη της θεματικής δηλαδή στο προπαρασκευαστικό 

στάδιο (προετοιμασία πριν από την επίσκεψη), στο βιωματικό στάδιο 

(επίσκεψη στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή) και στο στάδιο εμπέδωσης 

(προεκτάσεις και δραστηριότητες μετά από την επίσκεψη).   

 

Άλλα αντικείμενα που περιέχονται στη μουσειοσκευή μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν επίσης ως υλικό για επεξεργασία της 

θεματικής που αφορά στη χαρακτική τέχνη και στην 

πραγματοποίηση των δράσεων που προτείνονται. 

 

Τα αυθεντικά χαρακτικά έργα  

Τα τέσσερα χαρακτικά έργα, που είναι τοποθετημένα μέσα σε κορνίζες, είναι τα  

αποτελέσματα από την εκτύπωση από τις μήτρες που περιέχονται επίσης στη 

μουσειοσκευή. Περιλαμβάνονται χαρακτικά από ξυλογραφία, από λινογραφία, 

από τη δημιουργία επιφάνειας κολλαγραφίας και από τη χάραξη σε 

πολυστερίνη. Οι χαραγμένες μήτρες (από ξύλο, λινόλεουμ και φελιζόλ) 

αποτελούν ένα εγχάρακτο μέσο, το οποίο με την εφαρμογή πίεσης αποτυπώνει 

πάνω σε μία επιφάνεια τον χαραγμένο σχηματισμό (βαθυτυπία). 

Τα χαρακτικά έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να αντιληφθούν τα 

παιδιά τον τρόπο δημιουργίας του χαρακτικού έργου με τη χρήση μήτρας.    

 

Τα αντίγραφα από έργα χαρακτικής του Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε τα παιδιά να έχουν μια πρώτη επαφή από 

κάποια χαρακτικά έργα που βρίσκονται στο Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή.   

 



Τα παραμύθια «Ο Σπανός τζιαι οι σαράντα Δράτζιοι» και «Το βασιλόπουλλον 

της Βενεδιάς» με εικονογράφηση από έργα του χαράκτη Χαμπή μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη την ανάπτυξη της θεματικής καθώς και να 

αποτελέσουν το έναυσμα για πλήθος προεκτάσεων. Σχετική ενότητα υπάρχει και 

στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ, στην ιστοσελίδα της Εικαστικής Αγωγής: με 

τίτλο "Απο-τυπώνοντας τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών" 

https://archeia.moec.gov.cy/sd/680/deigmatiko_mathima_charaktiki_typoma.pd

f 

Η σφραγίδα  

Αποτελεί ένα ανάγλυφο μέσο το οποίο με την εφαρμογή πίεσης αποτυπώνει 

πάνω σε ένα αντικείμενο τον ανάγλυφο σχηματισμό (υψιτυπία).  
 

Τα επιτραπέζια παιγνίδια  

Είναι εκπαιδευτικά παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά 

σε ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια του δανεισμού της μουσειοσκευής. Τα 

Puzzle είναι προσαρμοσμένα με βάση δύο βαθμούς δυσκολίας (δύσκολη/εύκολη 

εικόνα). Το επιτραπέζιο παιγνίδι (κάρτες για γνωριμία με τα εκθέματα του ΜΧΧ ή 

άλλα σπουδαία έργα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παιγνίδι μνήμης και 

παρατηρητικότητας. 

 

Το  κουτί με εργαλεία λινογραφίας  

Περιέχει μια λαβή στην οποία ενσωματώνεται η λεπίδα για τη χάραξη. Στο κουτί 

περιέχονται 5 λεπίδες για διάφορες χαράξεις. Για τη στερέωση της λεπίδας είναι 

απαραίτητη η ορθή εφαρμογή της πλαστικής ή μεταλλικής βίδας που αποτελεί 

μέρος της λαβής.  

 

Σημειώνεται ότι η/ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική/ός με 

τα εργαλεία, ιδιαίτερα με τα εργαλεία λινογραφίας και ξυλογραφίας που 

βρίσκονται στη Μουσειοσκευή. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟΝ 

από παιδιά των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και δεν ενδείκνυνται 

για παιδιά Νηπιαγωγείου και μικρότερων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

 

https://archeia.moec.gov.cy/sd/680/deigmatiko_mathima_charaktiki_typoma.pdf
https://archeia.moec.gov.cy/sd/680/deigmatiko_mathima_charaktiki_typoma.pdf


 

Το  κουτί με εργαλεία ξυλογραφίας  

Περιέχει 10 εργαλεία με λεπίδες για διάφορες χαράξεις, κατάλληλα για τη 

χάραξη σε ξύλο. Τονίζεται ότι τα εργαλεία ξυλογραφίας δεν χρησιμοποιούνται σε 

πιο μαλακές επιφάνειες (π.χ λινόλεουμ και πλαστικό πατωμάτων).  
 

 

Ο κύλινδρος χαρακτικής  

Χρησιμοποιείται για να απλώσει ομοιόμορφα το μελάνι στην επιφάνεια που 

έχουμε χαράξει. Ο κύλινδρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να πιέσουμε το 

χαρτί που έχουμε τοποθετήσει στη μελανωμένη επιφάνεια ώστε να τυπωθεί το 

χαρακτικό μας έργο. 
 

Η επιφάνεια πολυστερίνης  

Χρησιμοποιείται κυρίως από μικρότερα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία με τις λεπίδες. Η επιφάνεια αυτή χαράζεται με το 

μολύβι, στυλό ή και με άλλα αιχμηρά αλλά ακίνδυνα υλικά, όπως οι 

οδοντογλυφίδες. Τα παιδιά μπορεί να σχεδιάζουν απευθείας πάνω στην 

επιφάνεια αυτή ή να ζωγραφίσουν πρώτα με μαρκαδόρο το σχέδιό τους. Για να 

χαράξουν πιέζουν το μολύβι ή το στυλό ώστε να δημιουργηθούν χαράξεις 

(γραμμές και κουκκίδες) που να έχουν κάποιο σχετικό βάθος. Αποφεύγουμε τη 

γραφή γραμμάτων γιατί θα τυπωθούν ανάποδα εκτός κι αν χρησιμοποιήσουμε 

τη μέθοδο με το καρμπόν. Για το μελάνωμα της επιφάνειας αυτής 

χρησιμοποιείται το μελάνι χαρακτικής.  
 

 

Το μελάνι χαρακτικής  

Χρησιμοποιείται για το μελάνωμα της επιφάνειας. Το μελάνι απλώνεται με τον 

κύλινδρο. Μπορούν να γίνουν και αναμίξεις χρωμάτων. Το μελάνι έχει το 

χαρακτηριστικό ότι δεν στεγνώνει τόσο εύκολα όσο για παράδειγμα η μπογιά 

νερού και αυτό μας επιτρέπει τη μικρή καθυστέρηση ανάμεσα στα διάφορα 

στάδια της εκτύπωσης. Τα μελάνια καθαρίζονται με το νερό.  

 

Τα διάφορα υλικά που περιέχονται στην Μουσειοσκευή επιστρέφονται με το 

τέλος του δανεισμού της.  


