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ΣΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ



ΣΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Πρόταση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Δημοτικά ΣχολείαΠρόταση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Δημοτικά Σχολεία
Κατάλληλο: Για παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης (Για παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης (6-12)-12)
Διάρκεια: Μία ώρα Μία ώρα 

Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που θέτει ως αφετηρία τις Συλλογές 
της Πινακοθήκης. Φιλοδοξεί να αφυπνίσει τη φαντασία των παιδιών και 
να ενδυναμώσει τη σχέση τους με την τέχνη.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: διαδραστική ξενάγηση, ζωγραφική και χειροτεχνία, διαδραστική ξενάγηση, ζωγραφική και χειροτεχνία, 
καθώς και επίσκεψη στις αίθουσες που φιλοξενούν μοναδικά έργα τέχνης από καθώς και επίσκεψη στις αίθουσες που φιλοξενούν μοναδικά έργα τέχνης από 
τις Συλλογές της Πινακοθήκης.τις Συλλογές της Πινακοθήκης.

Τα παιδιά θα ξεναγηθούν στις τρεις Συλλογές της Πινακοθήκης και, ανάλογα με 
την ηλικία τους, θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν 3-9 έργα των πολύτιμων 
Συλλογών μας. Μέσα από την ξενάγηση, θα μελετήσουν τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις και τις τεχνικές του κάθε καλλιτέχνη, όπως και τα διαφορετικά 
εικαστικά κινήματα. Επίσης, θα ανιχνεύσουν και θα εξοικειωθούν με τις διάφορες 
πολιτιστικές επιδράσεις που αντιπροσωπεύει η καθεμία Συλλογή. 

Το δεύτερο μέρος του Προγράμματος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας των παιδιών. Σε κάθε παιδί θα δοθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο 
έντυπο, το οποίο θα περιέχει ένα μικρό κομμάτι από τον πίνακα που θα έχει ήδη 
μελετήσει. Με τη βοήθεια των Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Πινακοθήκης, 
τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν ένα μικρό τμήμα από κάθε έργο ως ένα αρχικό 
σημείο αναφοράς, ως κίνητρο. Κάνοντας πράξη όσα έχουν ήδη μάθει, αλλά και 
με οδηγό τη φαντασία τους, θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης. 

Οι πίνακες που συμπεριλαμβάνονται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
είναι οι εξής:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ:ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ:

 Αγωνίες Πριν και Μετά Αγωνίες Πριν και Μετά, Αδαμάντιος Διαμαντής
 Οι Καλικάντζιαροι Οι Καλικάντζιαροι, Μιχαήλ Χρ. Κάσιαλος
 Λουόμενες στην ΚερύνειαΛουόμενες στην Κερύνεια, Χριστόφορος Σάββα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ: 

 Ζευγάρι με Ανθοδέσμη Ζευγάρι με Ανθοδέσμη, Marc Chagall 
 Ρεγκάτα στη Θάλασσα της Μάγχης Ρεγκάτα στη Θάλασσα της Μάγχης, Raoul Dufy
 Ποταμόπλοιο στο Samois Ποταμόπλοιο στο Samois, Paul Signac 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ:

 Ορφέας Ορφέας, Νίκος Εγγονόπουλος
 Παιδί σε Μηχανικό Αλογάκι Παιδί σε Μηχανικό Αλογάκι, Δημήτριος Γαλάνης
 Σύνθεση Σύνθεση, Γιάννης Μόραλης


