
Η λατρεία της θεάς Αφροδίτης στην Παλαίπαφο και η σχέση της με το περιβάλλον 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (Ε’ - Στ’ Δημοτικού).   

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (9:00-13:30 ή 9:00-16:00) και προσφέρεται από 

Δευτέρα ως Πέμπτη 

 

Σημείωση 1:  

Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται πιο κάτω εκτείνεται μέχρι τις 13:30. Σε περίπτωση 

που η ομάδα επιθυμεί την επέκτασή του μέχρι τις 16:00, τότε αυτό μπορεί να 

επεκταθεί με επιπλέον ανατροφοδοτικές δραστηριότητες, μετά από συνεννόηση των 

συνοδών εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, με το προσωπικό του Κέντρου.  

 

Σημείωση 2: 

Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς, 

το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, 

μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως προς τις δραστηριότητες και 

τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας. 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να: 

• Γνωρίσουν τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης στην Κύπρο και να κατανοήσουν την 

σπουδαιότητα της και το ρόλο που έπαιξε στην οικονομική, πολιτιστική και 

κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου κατά την αρχαιότητα. 

• Γνωρίσουν τη σχέση της ανεικονικής λατρείας της θεάς Αφροδίτης με τη φύση 

και τα είδη της χλωρίδας και πανίδας που υπήρξαν σύμβολα της θεάς. 

• Κατανοήσουν και να αιτιολογήσουν την επιλογή του χώρου του ιερού της θεάς 

Αφροδίτης κοντά σε σημαντικά ποτάμια της Κύπρου και στις παράκτιες πεδιάδες 

τους. 

• Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών 

χώρων και των μουσείων στον τόπο μας. 

• Αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής και κριτικής σκέψης. 

• Διαμορφώσουν θετικές στάσεις σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8:30 – 9:00  

Άφιξη-καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Κέντρο. 

 

9:00 – 9:30  

Εισαγωγή στο θέμα με παρακολούθηση ταινίας μικρού μήκους του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων σχετικά με το Ιερό και την λατρεία της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο. 



Συζήτηση για τους λόγους επιλογής του χώρου για το κτίσιμο του ιερού της θεάς 

Αφροδίτης στην περιοχή.  

 

9:30 – 10:15 

Διάλειμμα και μετάβαση με το λεωφορείο στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιπάφου. 

 

10:15 – 11:30 

Χρήση χαρτών της περιοχής και του αρχαιολογικού χώρου για τον προσανατολισμό 

των μαθητών/μαθητριών στο χώρο των δύο Ιερών όπου λατρευόταν η θεά Αφροδίτη 

Δραστηριότητες στον εξωτερικό αρχαιολογικό χώρο για την αναγνώριση των ειδών 

χλωρίδας και πανίδας που σχετίζονται με τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης και τις 

διαφορετικές χρήσεις του χώρου κατά τις διάφορες εποχές της κυπριακής ιστορίας. 

Φωτογράφιση και σχεδιασμός των λεπτομερειών των ιερών, των εργαστηριών και 

των ειδών χλωρίδας που υπήρξαν σύμβολα της θεάς. 

 

11:30 – 11:45 

Διάλειμμα 

 

11:45 – 12:30 

Μετάβαση στις αίθουσες Α και Β του μουσείου και διεξαγωγή δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τα εκθέματα του μουσείου και αναδεικνύουν την σχέση της αρχαίας 

τέχνης με τη φύση. Συζήτηση σχετικά με την ανεικονική λατρεία της θεάς και την 

ιδιαίτερη σημασία της.  

 

 

12:30 – 13:30 

Συζήτηση και ολοκλήρωση του προγράμματος με έμφαση στην προστασία των 

αρχαιολογικών θησαυρών στον τόπο μας. Καταγραφή εισηγήσεων των 

μαθητών/μαθητριών για καλύτερη προστασία και προβολή των αρχαιοτήτων μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Σε περίπτωση που επιλεγεί από την ομάδα το απογευματινό πρόγραμμα (9:00πμ-

16:00) οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. Για το σκοπό αυτό 

μπορούν να έχουν μαζί τους ελαφρύ γεύμα ή να γίνει διευθέτηση από το σχολείο για 

φαγητό σε εστιατόριο της κοινότητας Κουκλιών. 

 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

• Φορούν αθλητικά παπούτσια και είναι κατάλληλα ντυμένοι/ντυμένες για εργασία 

στο πεδίο. 

• Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα. 

• Τα φύλλα εργασίας και τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός απαιτείται 

για την εφαρμογή των προγραμμάτων παρέχεται από το Κέντρο. 

• Οι εργασίες πεδίου διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή επίσκεψης του 

σχολείου και τις καιρικές συνθήκες. 


