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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του τόπου και με στόχο τη συνεργασία στους τομείς της 
δημιουργικής μάθησης και της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης του αυτοσεβασμού, και της κοινωνικής και 
πολιτιστικής συνείδησης των παιδιών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019, 
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Παιδικό Μουσείο Κύπρου. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου το 
Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Παιδικού Μουσείου 
Κύπρου, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού. 
 
Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, εμπλοκή διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου σε 
δράσεις του Παιδικού Μουσείου που θα φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 
την ανάληψη εργασιών από φοιτητές του Πανεπιστημίου που να αφορούν δραστηριότητες για παιδιά και 
την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και της υποδομής αμφοτέρων των Συμβαλλομένων Μερών για 
σκοπούς καλλιτεχνικής παιδείας και δημιουργίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της κάθε πλευράς.   

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του Μνημονίου, ο Πρύτανης καλωσόρισε στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου τους εκπροσώπους του Παιδικού Μουσείου Κύπρου, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 
πάντα ανοικτό σε συνεργασίες που αφορούν στο μέλλον του τόπου.  Δεν είναι καθόλου τυχαίο, πρόσθεσε 
ο Πρύτανης, που στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί πρότυπο Νηπιαγωγείο – Βρεφοκομικός Σταθμός, το 
οποίο εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι στο Κέντρο 
Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» υπάρχει ειδικό Τμήμα Παιδικού Βιβλίου.   

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδικού Μουσείου Κύπρου, κα Κλαίλια Σουρμελή-
Σκοτεινού εξέφρασε τη χαρά, τη συγκίνηση αλλά και την περηφάνεια όλων όσοι είχαν οραματιστεί τη 
δημιουργία του Παιδικού Μουσείου Κύπρου, καθώς το  Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, όπως χαρακτηριστικά 
σημείωσε η κα Σουρμελή-Σκοτεινού, ο πνευματικός φάρος της Κύπρου.  Η υπογραφή του Μνημονίου 
Συνεργασίας, συνέχισε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν είναι μια απλή ενέργεια, αλλά μια 
σημαντική πράξη που θα προσδώσει ποιότητα στους σκοπούς και στις δραστηριότητές του Παιδικού 
Μουσείου Κύπρου, προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία ανάπτυξης κριτικής σκέψης, 
δημιουργικότητας, καινοτομίας αλλά προπαντός ηθικής αξίωσης.  Η κα Σουρμελή-Σκοτεινού σημείωσε ότι 
ως παιδιά, ορίζονται από το Παιδικό Μουσείο Κύπρου, σύμφωνα και με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού του ΟΗΕ, τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.  
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