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Εκπαιδευτική εκδήλωση για γονείς και παιδιά εμπνευσμένη 

από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εικαστικής Αγωγής Λευκωσίας 

«Ο Παιδικός Κόσμος της Πινακοθήκης»

με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 

Στις 14 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε στην 

Κρατική Πινακοθήκη, εκπαιδευτική εκδήλωση 

για γονείς και παιδιά, με την ευκαιρία της 

Διεθνούς Ημέρας Μουσείων - 18 Μαΐου.  

Η εκδήλωση περιελάμβανε:

Έκθεση με εικαστικά έργα παιδιών 

εμπνευσμένα από τη συμμετοχή τους στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο παιδικός 

Κόσμος της Πινακοθήκης».

Εφαρμογή δραστηριοτήτων για γονείς και 

παιδιά με τη μορφή «Οικογενειακών 

Σακιδίων».  



ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Το Κυπριακό Τμήμα 

του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)

ανακοινώνει ότι μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τη 

Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου) που φέτος έχει ως 

θέμα:

«Μουσεία και πολιτιστικά τοπία» αλλά και την Ευρωπαϊκή 

Νύκτα Μουσείων (21 Μαΐου 2016),

προγραμματίζονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:



ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 



ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 





Η έκθεση περιελάμβανε εικαστικά έργα των παιδιών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

Τα παιδιά είχαν αρχίσει να δημιουργούν τα έργα τους, κατά την 

εμπλοκή τους στις δραστηριότητες του προγράμματος μέσα στην 

Πινακοθήκη, και τα ολοκλήρωσαν στο σχολείο στο μάθημα της 

Εικαστικής Αγωγής χρησιμοποιώντας και άλλα υλικά. 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ



Τα δισδιάστατα έργα δέθηκαν σε βιβλιαράκια 

και τοποθετήθηκαν σε εκθεσιακές επιφάνειες 

μέσα στους χώρους της Πινακοθήκης.  







Παράλληλα, εκτέθηκαν έργα των 

σχολείων που έλαβαν μέρος στο 

πρόγραμμα εμπνευσμένα από 

τη θεματολογία του 

προγράμματος.  

Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να 

δημιουργήσουν νέα έργα τέχνης 

σχετικά με το περιεχόμενο του 

προγράμματος, 

καθώς και με τα έργα των 

καλλιτεχνών που 

προσεγγίστηκαν στο 

πρόγραμμα. 





ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΑΚΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ



Τα Οικογενειακά Σακίδια στην Κρατική 
Πινακοθήκη 

δημιουργήθηκαν για να πετύχουν 
πολλούς σκοπούς, όπως:

Να προσφέρουν σε ενήλικες και παιδιά 
δυνατότητες επικοινωνίας ανάμεσά 
τους, αλλά και με το μουσείο. 

Να προσφέρουν μια πρόταση για 
συνεργατική μάθηση μέσα από την 
εμπλοκή των οικογενειών σε 
βιωματικές εμπειρίες και παιγνιώδεις 
δραστηριότητες.

Να προκαλούν ερωτήματα 
κοινωνικοπολιτικού περιεχοµένου, 
(οικολογικά, διαπολιτισµικά, 
αντιπολεµικά θέματα) ενθαρρύνοντας 
μαζί με την σκέψη και την ενεργό 
δράση μέσα στην τοπική κοινωνία. 



Τα σακίδια απευθύνονται σε δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών: 

Α΄- Β΄ τάξης και Γ΄- Δ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου





Οι δραστηριότητες που περιέχουν είναι απλές

και δεν απαιτούν οποιαδήποτε εξειδικευμένη γνώση

είτε από τους ενήλικες είτε από τα παιδιά.



Τα Οικογενειακά Σακίδια 

είναι μόνιμα διαθέσιμα 

προς δωρεάν δανεισμό 

για χρήση 

μέσα στους χώρους 

της Κρατικής 

Πινακοθήκης 

κατά τις ώρες

λειτουργίας της.



Γονείς ή συνοδοί με παιδιά 
μπορούν να ζητήσουν τα 

Οικογενειακά Σακίδια 

από το προσωπικό της 
Κρατικής Πινακοθήκης 

και να τα επιστρέψουν

όταν ολοκληρώσουν την 
επίσκεψή τους.

Για τη χρήση των σακιδίων 
απαιτείται 

η παράδοση ταυτότητας 

των συνοδών στο προσωπικό της 
Πινακοθήκης. 

Η ταυτότητα επιστρέφεται με την 
παράδοση 

των σακιδίων 

και του περιεχομένου τους,

στο προσωπικό της Πινακοθήκης.  



Τοποθεσία - Πληροφορίες 

Διεύθυνση: Γωνιά Λεωφόρου Στασίνου και Κρήτης, Λευκωσία
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 16:45 | Σάββατο: 10:00 - 12:45

Κλειστή τον Αύγουστο και τις Δημόσιες Αργίες
Τιμή Εισόδου: Δωρεάν | Χρήση σακιδίων: Δωρεάν

Τηλ.: +357 22 458 228

http://www.cyprushighlights.com
[πατήστε πάνω στο χάρτη για να τον δείτε σε 

μεγαλύτερο μέγεθος]

https://www.google.com/maps/place/National+Modern+Art+Gallery,+Nicosia/@35.1681296,33.3635661,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14de175b8ffb62a9:0x8d5a144fbe26da56
https://www.google.com/maps/place/National+Modern+Art+Gallery,+Nicosia/@35.1681296,33.3635661,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14de175b8ffb62a9:0x8d5a144fbe26da56


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Τερέζα Λαμπριανού

Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΗΣ

Δέσπω Πασιά και Έφη Πηλαβά

Σύμβουλοι Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εικαστικής Αγωγής
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