
www.leventisgallery.org

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, 
μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22668838
(Εκπαιδευτικά Προγράμματα & Ξεναγήσεις), ext. 109 ή 100, 
Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-13:00 & 13:30-16:00, 
ή με email στο education@leventisgallery.org.

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα
για γυµνάσια και λύκεια



Οι µαθητές να επισκεφθούν και να εξερευνήσουν 

την περιοδική έκθεση «Παράδοξη Αφροδίτη».
Η έκθεση εστιάζει σε µύθους της θεάς Αφροδίτης 
και περιλαµβάνει πίνακες, χαρακτικά, 
διακοσµητικά αντικείµενα και γλυπτά από Ευρώπη 
και Αµερική, που παρουσιάζουν τα διαφορετικά 
πρόσωπα, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της θεάς 
Αφροδίτης. Αναδεικνύουν επίσης τις σχέσεις της 
µε τους θεούς και τους ανθρώπους. Όλα αυτά 
τα στοιχεία συνθέτουν τα βασικά θέµατα που 
εµπνέουν και επηρεάζουν τους καλλιτέχνες 
της ευρωπαϊκής τέχνης από την περίοδο 
της Αναγέννησης έως και τον Μοντερνισµό.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι 
να αποδοµήσει και να αναδοµήσει τον τετριµµένο 
τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται 
µαθητές/µαθήτριες γυµνασίου και λυκείου 
τη θεά Αφροδίτη, και να ενισχύσει την κριτική 
και καθολική αντίληψη των συµβολισµών της. 

Επίσης, το συγκεκριµένο πρόγραµµα, µέσα από 
έναν συνδυασµό εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, προσκαλεί τους συµµετέχοντες 
να προσαρµόσουν στο σήµερα τις πληροφορίες 
που θα αντλήσουν από τα έργα τέχνης που 
παρουσιάζονται στην έκθεση, αναπαράγοντας 
έτσι µέσα από τη δική τους µατιά µια σύγχρονη, 
πιο φρέσκια, εκδοχή της θεάς Αφροδίτης.

• Να διακρίνουν µορφολογικά και δοµικά 
στοιχεία, αρχές σύνθεσης, υλικά και τεχνικές  
σε έργα της έκθεσης και να τα χρησιµοποιήσουν 
σε δική τους εικαστική δηµιουργία. 

• Να αλληλεπιδράσουν µε ερεθίσµατα, να 
αντλήσουν ιδέες και να εµπλακούν σε κριτικό 
διάλογο για τα διαφορετικά πρόσωπα   
της Αφροδίτης, διατυπώνοντας πολλαπλές 
ερµηνείες για τα έργα και τις έννοιες   
της έκθεσης.

• Να επιτύχουν ανεξάρτητη και 
αυτο-καθοδηγούµενη έρευνα χρησιµοποιώντας 
την παρατηρητικότητα, τη µνήµη και   
τη φαντασία τους µέσα από δηµιουργικές  
και σύγχρονες δραστηριότητες.

• Να συσχετίσουν τα διαφορετικά πρόσωπα της 
θεάς Αφροδίτης µε προσωπικές, πολιτισµικές 
και ιστορικές πτυχές της εικαστικής 
δηµιουργίας.

• Να γνωρίσουν µύθους και παραδόσεις για τη θεά 
Αφροδίτη και να συζητήσουν κριτικά   
την ευρύτερη σηµασία της έννοιας «θεότητα», 
τόσο για την Κύπρο όσο και παγκόσµια, µέσα 
από σύγχρονους κοινωνιολογικούς 
συσχετισµούς. 

Εισαγωγή και δραστηριότητες    
εντός του εκθεσιακού χώρου 

∆ιάρκεια 30΄

• ∆ιερεύνηση – οι µαθητές/µαθήτριες κάνουν  
µια σύντοµη περιήγηση στην έκθεση για να 
ανακαλύψουν τα διάφορα πρόσωπα/φιγούρες 
που παρουσιάζονται στα έργα τέχνης 
(βασιλιάδες, θεοί και ήρωες του αρχαίου 
κόσµου). 

• Στη συνέχεια, καλούνται να σχεδιάσουν ένα από 
αυτά τα πρόσωπα και να φτιάξουν ένα σύµβολο 
που το χαρακτηρίζει για να αναπαραστήσουν  
τη σχέση του µε τη θεά Αφροδίτη. 

• Οι µαθητές/µαθήτριες ανακαλύπτουν έτσι  
µε βιωµατικό τρόπο την πολυπλοκότητα και  
την πολλαπλότητα των αναπαραστάσεων  
της θεάς Αφροδίτης µέσα από τη διερεύνηση 
της σχέσης της µε άλλους χαρακτήρες. 

• Ακολούθως, αναπτύσσεται κριτική συζήτηση  
για τη σηµασία των µύθων και των παραλλαγών 
τους, όπως παρουσιάζονται στα έργα της 
έκθεσης, και πώς τέτοιες παραδοξότητες έχουν 
επηρεάσει την εικαστική πρακτική ιστορικά. 

• Facebook Wall και αναχρονισµοί:   
Οι µαθητές/µαθήτριες χωρίζονται σε δύο 
οµάδες και, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες 
και τα σκίτσα από την πρώτη τους διερεύνηση 
στην έκθεση, πλάθουν φανταστικές ιστορίες σε 
ένα τυπωµένο Facebook Wall της θεάς 
Αφροδίτης.  

• Οι µαθητές/µαθήτριες ενσαρκώνουν από   
έναν χαρακτήρα (από τα έργα της έκθεσης), 
σχολιάζοντας τους µύθους και εκφράζοντας  
τις δικές τους απόψεις, µε κριτική διάθεση σε 
θέµατα της σύγχρονης πραγµατικότητας που 
προσοµοιάζουν µε ιστορίες της µυθολογίας.

Βιογραφική ποίηση και εικαστική έκφραση 
στο Εργαστήρι της Πινακοθήκης 

∆ιάρκεια 30΄ 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα συνοψίζεται   
σε µια εικαστική δραστηριότητα στην οποία  
οι µαθητές καλούνται να «χαρτογραφήσουν» 
την προσωπικότητα της σύγχρονης Αφροδίτης 
ανά οµάδες. 

• Πρώτα, οι µαθητές/µαθήτριες δηµιουργούν  
το βιογραφικό της σύγχρονης Αφροδίτης µέσω 
µιας έτοιµης µορφής ποίησης: καλούνται να 
συµπληρώσουν δηµιουργικά και µε χιούµορ  
τα κενά µε διάφορα στοιχεία της σύγχρονης 
πραγµατικότητας που οι ίδιοι πιστεύουν   
ότι ταιριάζουν. 

• Στη συνέχεια, φτιάχνουν την Αφροδίτη τους  
µε υλικό που τους δίνεται (εφηµερίδες, 
περιοδικά, υφάσµατα, υλικά για ζωγραφική). 

• Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα στους 
συµµαθητές/συµµαθήτριές τους επεξηγώντας  
το ποίηµά τους, τη διαδικασία που ακολούθησαν 
και τους λόγους που έχουν διαλέξει 
συγκεκριµένα στοιχεία σε σχέση µε   
τις προηγούµενες συζητήσεις.

Η τελευταία δραστηριότητα πραγµατοποιείται 
είτε στο σχολείο είτε στον προσωπικό χρόνο  
των παιδιών, ως συνέχεια του προγράµµατος.  
Με βάση αυτά που έχουν µάθει κατά τη διάρκεια 
του προγράµµατος, καλούνται να φιλοτεχνήσουν 
τρία γραµµατόσηµα εµπνευσµένα από   
την Αφροδίτη. Κάθε µαθητής/µαθήτρια έχει  
τη δυνατότητα να δηµιουργήσει τρεις 
διαφορετικές πτυχές της Αφροδίτης, µε 
διαφορετικά στοιχεία, τα οποία αντανακλούν   
την πολυδιάστατη µορφή της θεάς και την ουσία 
της θεµατικής της έκθεσης.  

Το πρόγραµµα εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της Λεβεντείου Πινακοθήκης και του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστηµίου από τις µεταπτυχιακές φοιτήτριες 
Ρένα Φιλιππίδου και  Μαριάνδρη Χρυσοστόµου, 
υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας  Έλενας Στυλιανού 
και την επίβλεψη των µουσειοπαιδαγωγών   
της Λεβεντείου Πινακοθήκης. 


