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Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου, σε 

συνεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού και το Δήμο Πάφου διοργάνωσαν έκθεση παιδικής τέχνης 

στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν έργα τέχνης μαθητών 

και μαθητριών που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα Εικαστικής Αγωγής  με τίτλο 

«Αναζητώντας τα Ζώα στην Πινακοθήκη». 



Η έκθεση τέχνης οργανώθηκε με την ευκαιρία της Διεθνούς Μέρας 

Μουσείων (18 Μαΐου 2015) και της Διεθνούς Εβδομάδας Τεχνών στην 

Εκπαίδευση, 25-31 Μαΐου 2015.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν  στις 12 Μαΐου 2015 στη Δημοτική 

Πινακοθήκη Πάφου. Η έκθεση τέχνης  διήρκεσε μέχρι και τις 12 

Ιουνίου 2015.





Η κ. Μαρία Ζαβρού, Πρόεδρος 
Σχολικής Εφορείας Πάφου χαιρετίζει 
την εκδήλωση εκ μέρους του 
Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνα 
Φαίδωνος. 

Η Επιθεωρήτρια Τέχνης Δημοτικής 
Εκπαίδευσης κ. Τερέζα Λαμπριανού
καλωσορίζει τους παρευρισκόμενους 
και κάνει μία σύντομη αναφορά στην 
Έκθεση, στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
και στο Αρχείο Παιδικής Τέχνης 
(Παράρτημα Πάφου).



Σύνολο κλαρίνων του 
Μουσικού Λυκείου 
Πάφου.

Υπεύθυνος καθηγητής 

κ. Μάριος Μάρκου.



Σύνολο κιθάρων του Μουσικού 
Λυκείου Πάφου.  Υπεύθυνος 
καθηγητής κ. Σωκράτης 
Τερπίζης.  



• Το σύνολο έντεχνου 
τραγουδιού 
ερμήνευσε το 
τραγούδι «Χάθηκα», 
στίχοι Γιάννης 
Θεοδωράκης, 
μουσική Μίκης 
Θεοδωράκης.



«… Τα δυο κορίτσια αγαπούσαν πολύ το σκυλάκι και σκέφτηκαν να το
πάρουν στο σπίτι τους. Το ονόμασαν Ρουμπίνι και η Ρουμπίνι γέννησε ένα
κουταβάκι που το ονόμασαν Ρούμπι…».

Θεοδώρα Γεωργίου, 7 χρονών, Θ΄Δημοτικό Σχολείο Πάφου



«… Η καμηλοπάρδαλη κάλεσε τα ζώα να έρθουν για να παίξουν κυνηγητό,
κρυφτό και άλλα παιχνίδια. Ο παπαγάλος ήταν χαρούμενος γιατί η ζέβρα
ήταν πολύ φιλική. Τα ζώα άρχισαν να παίζουν μαζί στο καταπράσινο
δάσος…».

Κωνσταντίνα Γρηγορίου, 7 χρονών , Θ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου

Έργο Βλαδίμηρου Μαγκακέλοβ



«…Το σκυλάκι είχε πάρα πολλούς φίλους . Είχε τις τρεις  χελώνες, ένα 
γατάκι, έξι  μυρμήγκια, τρεις πεταλούδες και εφτά πουλιά…». 

Άννα - Μαρία Πανακασίδου, 7 χρονών, Θ΄Δημοτικό Σχολείο Πάφου



«Στην επίσκεψή μας στην πινακοθήκη μου άρεσε πολύ που παίξαμε με τα
πλαστικά ζωάκια και τα ζώα της ζούγκλας. Έτσι, στο σχολείο έφτιαξα μία
ζωγραφιά με τρία λιοντάρια. Το λιοντάρι γέννησε δύο μωρά και ήταν όλα μαζί
πανευτυχισμένα.»

Μαρίνος Φαχίμ, 7 χρονών, Θ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου



«Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε μια οικογένεια σκύλων σε ένα αγρόκτημα
κοντά στη θάλασσα. Τα κύματα ήταν το αγαπημένο τους μέρος για να παίζουν.
Ειδικά για τον Μαξ που ζούσε μαγικές στιγμές στην παραλία, πετώντας ψηλά
με τα πουλάκια!...».
Άννα Μαρία Ιωάννου, 7 χρονών, Θ΄ Δημοτικό Σχολείο Πάφου



«…Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είχαμε μια ευχάριστη
έκπληξη: Την επίσκεψη της κυρίας Γιώτας Ιωαννίδου στην πινακοθήκη! Η
καλλιτέχνης μας μίλησε για το έργο της με θέμα Το ταξίδι του ταύρου στην
πόλη…»

Ομαδικό έργο, Δημοτικό Σχολείο Τάλας



«…Επιστρέφοντας στο σχολείο γράψαμε διάφορες φανταστικές ιστορίες και
φτιάξαμε έργα τέχνης και κατασκευές. Μετά την επίσκεψη της κ. Ιωαννίδου και
κ. Λάρκου, φτιάξαμε τη δική μας εγκατάσταση που θα δείτε στην πινακοθήκη…»

Ομαδικό έργο, Δημοτικό Σχολείο Τάλας



Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, παράγοντες
της πόλης και επαρχίας Πάφου, εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά
και άλλοι δημότες.











ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Τερέζα Λαμπριανού, Επιθεωρήτρια Τέχνης Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΗΣ

Φωτεινή Λάρκου , Σύμβουλος Εικαστικής Αγωγής - Υπεύθυνη  για την εφαρμογή του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου 

ΜΑΪΟΣ 2014
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