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To «Παηδηθό Μνπζείν Κύπξνπ» είλαη θνηλσθειήο, κε θεξδνζθνπηθόο Οξγαληζκόο,
πνπ ηδξύζεθε ην 1998 από εθπξνζώπνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ησλ
εθπαηδεπηηθώλ νξγαλώζεσλ ΠΟΔΓ, ΟΔΛΜΔΚ, ΟΛΤΔΚ, ηνπο Γηαηξνύο ηνπ Κόζκνπ,
ην ΔΚΑΤΔ θαη άιιεο πξνζσπηθόηεηεο.
Ο Οξγαληζκόο έρεη εγγξαθεί σο Σσκαηείν, ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, δπλάκεη ηνπ
πεξί Σσκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ Νόκνπ ηνπ 1972, ην έηνο 1998 κε αξηζκό κεηξώνπ
1969.

Λεηηνπξγεί βάζεη Καηαζηαηηθνύ, ην νπνίνλ έρεη εγθξηζεί από ηε Γεληθή

Δηζαγγειία.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να βνεζήζεη όια ηα παηδηά λ’ αλαπηύμνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο
ηνπο ηθαλόηεηεο, ώζηε λα γίλνπλ πνιίηεο κε απηνζεβαζκό θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε,
λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην πνιηηηζηηθό γίγλεζζαη.
Ο Οξγαληζκόο επηδηώθεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ κε ηελ ίδξπζε Παηδηθνύ
Μνπζείνπ, ζε ρώξν πνπ καο έρεη παξαρσξεζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
Παηδηθά Μνπζεία ιεηηνπξγνύλ ζρεδόλ ζε όιεο ηηο ρώξεο, εδώ θαη 112 ρξόληα. Σηελ
Διιάδα ιεηηνπξγεί εδώ θαη 17 ρξόληα. Τν ηξίπηπρν ζην νπνίν ζηνρεύεη έλα Παηδηθό
Μνπζείν είλαη ε ςπραγσγία, ε κάζεζε θαη ε δεκηνπξγηθόηεηα.

Δθείλν πνπ

δηαθνξνπνηεί ηα Παηδηθά Μνπζεία από ηα «παξαδνζηαθά κνπζεία» είλαη ν
δηαδξαζηηθόο ηνπο ραξαθηήξαο.
Τα Παηδηθά Μνπζεία είλαη πνιπζεκαηηθά.

Τα εθζέκαηα θαη ηα εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα ζηεξίδνληαη ζηηο αθόινπζεο βαζηθέο αξρέο: ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε
παηδηνύ, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο, ην ζπλδπαζκό παηρληδηνύ
θαη κάζεζεο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη πεηξακαηηζκό ησλ παηδηώλ, ηελ εμππεξέηεζε
αηνκηθώλ ξπζκώλ κάζεζεο, ηελ εμάζθεζε όισλ ησλ αηζζήζεσλ, ηελ ππόδπζε
ξόισλ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο από ηα παηδηά, ηελ εμέιημε ηεο θαληαζίαο θαη
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.

Μέζα από ηα πξνγξάκκαηα, ηα εθζέκαηα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηηο
δξάζεηο ηνπ, ζα πξνάγεηαη ε θαηαλόεζε, ε εθηίκεζε ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο
παξάδνζεο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ν
ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη δε ηνπ παηδηνύ.
Βξηζθόκαζηε ζ’ επαθή κε ηα αληίζηνηρα Παηδηθά Μνπζεία ηεο Αζήλαο, ηεο
Βνζηώλεο, ηνπ Μεμηθνύ, ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ Φάιηθαμ θαη ην Ίδξπκα Γνπιαλδξή.
Πξόζθαηα έρνπκε ζπλάςεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ην Ίδξπκα Σ.Ο.Φ.Ι.Α
(Σύλδεζκνο Οξγαλσκέλσλ Φηινινγηθώλ-Ιζηνξηθώλ Αξρείσλ), κε έδξα ηελ Αζήλα, ην
νπνίν δηαζέηεη ηεξάζηηεο ζπιινγέο βηβιίσλ, ραξηώλ, πηλάθσλ, παηρληδηώλ θαη άιισλ
αληηθεηκέλσλ.
Τνλ Φεβξνπάξην (4-24) ηνπ 2011, δηνξγαλώζακε από θνηλνύ ηελ «Έθζεζε 100
Σπάλησλ Παηρληδηώλ» ζηελ αίζνπζα Μειίλα Μεξθνύξε ζηε Λεπθσζία, πνπ είρε
ηεξάζηηα επηηπρία. Τελ επηζθέθζεθαλ δεθάδεο ζρνιεία θαη πιήζνο θόζκνπ.
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ελεκεξώζνπκε ελ θαηξώ.
Διάηε καδί καο ζ’ απηό ην όκνξθν ηαμίδη ζηνλ θόζκν ηνπ παηδηνύ!
Η ζπκκεηνρή θαη πξνζθνξά πνιιώλ θαη δξαζηήξησλ κειώλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζθνπώλ ηνπ Οξγαληζκνύ.

Όζνη επηζπκείηε λα γίλεηε κέινο ηνπ

Οξγαληζκνύ «Παηδηθό Μνπζείν Κύπξνπ», παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ
αίηεζε πνπ εζσθιείεηαη θαη λα ηελ απνζηείιεηε ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ
Οξγαληζκνύ, καδί κε ην πνζό ησλ €20 σο ζπλδξνκή γηα ην 2012.

Διοικηηικό Συμβούλιο
Οργανιζμού «Παιδικό Μουζείο Κύπρου»

