
 

 

Σενάριο μάθησης Europeana 
(Εκπαιδευτικοί) 

Τίτλος   

Υπάρχουν «εμπόδια» στην τέχνη;  

Δημιουργοί 

Κρύστη Φώλια 

Σύνοψη 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο επικεντρώνεται στην παρατήρηση έργων τέχνης μέσω του 

έντεχνου συλλογισμού – artful thinking και στην αξιοποίηση των εργαλείων και των διαθέσιμων 

εκπαιδευτικών πόρων της πλατφόρμας Europeana, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά μέσω 

των τεχνών, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς στον κόσμο, αξίες και συνήθειες άλλων 

ανθρώπων, ιδέες και αντιλήψεις άλλων εποχών και πολιτισμών, κάνοντας συγκρίσεις, μαθαίνοντας να 

αποδέχονται με σεβασμό την πολυμορφία, τη διαφορετικότητα και αναπτύσσοντας σταδιακά 

ενσυναίσθηση (Goldberg, 2012). Ο έντεχνος συλλογισμός - artful thinking ως μια δημιουργική 

προσέγγιση της μάθησης, μέσω διαθεματικών και ενίοτε διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, 

εμπλουτισμένες από τις ρουτίνες σκέψης, ενεργοποιεί την φαντασία και την περιέργεια, τη στοχαστική 

και κριτική διάθεση, την ευαισθησία και την συναισθηματική κατάσταση των παιδιών (Perkins, 1994), 

ενισχύοντας τη  ομαδική εργασία μέσα σε ένα δίκτυο συνεχών αλληλεπιδράσεων (Μέγα, 2011). Για τον 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων επιλέχθηκε η γκαλερί της πλατφόρμας Europeana με τίτλο 

«DisabilitiesinArt», η οποία περιλαμβάνει έργα τέχνης που απεικονίζουν διάφορες μορφές αναπηρίας 

ανά τους αιώνες, αντανακλώντας τις διαφορετικές ζωές και εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία καθώς 

και τους τρόπους μεταχείρισης τους από τον εκάστοτε κοινωνικό περίγυρο της εποχής. Σκοπός είναι να 

ενισχυθεί  η ανάπτυξη του κοινωνικού και συναισθηματικού δυναμικού των παιδιών μέσω της τέχνης, 

καθώς και η μετέπειτα διαμόρφωση, ολοκληρωμένων, καλλιεργημένων, κοινωνικοποιημένων 

προσωπικοτήτων και ενεργών πολιτών (Ματσαγγούρας, 2005) με σεβασμό στη διαφορετικότητα, 

ξεπερνώντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία, με στόχοτην 

οικοδόμηση μια προσβάσιμης και βιώσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. 

Ως επέκταση του σεναρίου, θεωρούνται οι δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπως 

αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την ενσυναίσθηση καθώς «διδάσκουν» την 

έννοια της συμπερίληψης και ευαισθητοποιούν τους/τις μαθητές/τριες σε κοινωνικά ζητήματα. Η 

συμπερίληψη υπερβαίνει την πράξη της διδασκαλίας και αφορά στο βασικό δικαίωμα της ισότιμης 

πρόσβασης όλων των ατόμων στις διάφορες εκφάνσεις της. Η συμπερίληψη είναι τρόπος σκέψης, 

κουλτούρα, χάρισμα που, όταν ενσωματωθεί ως αδιαπραγμάτευτη πρακτική στο σχολικό περιβάλλον, 

εξασφαλίζει εκπληκτικά αποτελέσματα. Το συμπεριληπτικό σχολείο τιμάει και αναγνωρίζει τη 

φυσιολογική παρουσία της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου και 

επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ώστε να αναγνωρίσουν ότι είναι 

φυσιολογική η ανάπτυξη ενός πλήθους διαφορετικών τρόπων ζωής, εθίμων, παραδόσεων και οπτικών 

γωνιών˙ ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ικανότητες˙ ότι προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο 

και ότι αυτή η ποικιλία της ανθρώπινης ζωής είναι πλούτος για όλους (SchoolEducationGateway,2016). 
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Πηγή:https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/viewpoints/experts/inclusion_and_diver

sity_in_edu.htm 

Λέξεις-κλειδιά 

Artful Thinking, Ρουτίνες σκέψης, Προσβασιμότητα, Συμπερίληψη  

Συνοπτικός πίνακας 

Συνοπτικός πίνακας  

Τομέας Το σενάριο αυτό μπορεί να εμπλουτίσει τα μαθήματα: Γλώσσας – Μαθηματικών – 
Φυσικής – Εικαστικών – Αγγλικών – Πληροφορικής – Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής - 
Γεωγραφίας 
 

Θέμα Ανθρώπινα Δικαιώματα – 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης με έμφαση στον 10ο Στόχο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης «Λιγότερες ανισότητες» και στον 4οΣτόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 
«Ποιοτική Εκπαίδευση». 
 

Ηλικία 
μαθητών/-ριών 

11-12 (ΣΤ Δημοτικού) 

Χρόνος 
προετοιμασίας 

~45’ 

Χρόνος 
διδασκαλίας 

~ 4, 5 ώρες  

Διδακτικό υλικό 
στο Διαδίκτυο  

1. Φτιάχνω το δικό μου εικονικό μουσείο:  https://www.artsteps.com/ 
2. Ήχο – αφηγούμαι: https://vocaroo.com/ 
3. Σχεδιάζω αφίσα: https://www.postermywall.com/ 
4. Φτιάχνω χαρακτήρες: https://l-www.voki.com/ 
5. Ψηφιακή ιστορία: https://www.storyboardthat.com/ 
6. Ψηφιακό παζλ: https://im-a-puzzle.com/make-puzzle 
7. Συνεργατικός ψηφιακός πίνακας: http://en.linoit.com/ 
8. Τροχός τυχαίας επιλογής: https://wheelofnames.com/el/# 
9. Διαδραστική δημοσκόπηση:https://www.tricider.com/ 
10. Ψηφιακό Κουϊζ:https://kahoot.com/schools-u/ 
11. Ρουμπρίκα αξιολόγησης:http://rubistar.4teachers.org/ 
12. Μουσείο Αφής:http://www.tactualmuseum.gr/ 
13. Ελληνικό σύστημα 

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/viewpoints/experts/inclusion_and_diversity_in_edu.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/viewpoints/experts/inclusion_and_diversity_in_edu.htm
https://www.artsteps.com/
https://vocaroo.com/
https://www.postermywall.com/
https://l-www.voki.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://im-a-puzzle.com/make-puzzle
http://en.linoit.com/
https://wheelofnames.com/el/
https://www.tricider.com/
https://kahoot.com/schools-u/
http://rubistar.4teachers.org/
http://www.tactualmuseum.gr/
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Braille:https://access.uoa.gr/Unit%20Instructions%20Files/Greek%20Braille
%20System.pdf 

 

Διδακτικό υλικό 
εκτός 
Διαδικτύου 

1. Εκπαιδευτικό υλικό ActionAid «Στείλε όλους τους φίλους μου στο σχολείο» 
2. Χαρτί-μολύβια 
3. Κόλλες 
4. Χρώματα 
5. Υφασμάτινα μαντήλια 
6. Φύλλα εργασίας ρουτινών σκέψης (βλ.Παράρτημα) 

 

Πόροι 
Europeana που 
χρησιμοποιήθηκ
αν 

1. GALLERYDisabilities in art 
2. The blind leading the blind. Oil painting after Pieter Bruegel. 
3. Before Braille: raised type in Europe 
4. Louis Braille and the braille alphabet 
5. Blind Joe (Street Violinist) 
6. Lane, Differentiation..., 1892: boy suffering from arthritis 
7. Illustration of prosthetic a hand. Ambroise Pare, 1564. 

 

 

Άδειες 

Αναφέρετε παρακάτω την άδεια στην οποία αποδίδετε την εργασία σας επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές. Το 

ιστολόγιο «Διδασκαλία με την Europeana» κάνει δημοσιεύσεις στο πλαίσιο της Attribution CC BY. Εάν συμπεριλάβετε εικόνες 

στο σενάριο μάθησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει την πηγή και τις άδειες κάτω από τις εικόνες. 

▪ Attribution ShareAlike CC BY-SA. Αυτή η άδεια δίνει τη δυνατότητα σε άλλους να συνδυάζουν, 

να αναπροσαρμόζουν και να βασίζονται στο έργο σας ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς, 

αρκεί να σας αναφέρουν και να αδειοδοτούν τις νέες δημιουργίες τους με τους ίδιους όρους. 

Αυτή είναι η άδεια που χρησιμοποιείται από τη Βικιπαίδεια και προτείνεται για τυχόν υλικό 

που θα ενσωματώσει περιεχόμενο από τη Βικιπαίδεια και παρόμοια αδειοδοτημένα έργα. 

Ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου παρουσιάζουν διαθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα και 

δύνανται να ενταχθούν στο Α.Π.Σ και ΔΕΠΠΣ του δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα: 

• Γλώσσα Στ: Ενότητα 15 (Κινηματογράφος – Θέατρο) , Ενότητα 16 (Μουσεία: Μουσείο Αφής) 

• Μαθηματικά Στ: Κεφ. 53 (Ωραίο σχέδιο – Γεωμετρικά μοτίβα), Κεφ.54 (Τι είναι αυτό που μας 

ενώνει; - Αριθμητικά μοτίβα) 

• Φυσική: Κεφ.10 (Φως – Μάτι) 

• Γεωγραφία Στ: Κεφ.30 (Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης - Από τη Διακήρυξη 

των Δικαιωμάτων του ανθρώπου) 

• Κοινωνική Πολιτική Αγωγή: Ενότητα Β – Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• ΑγγλικάΣτ: Unit 3 (Classroom theatre – I can talk about similarities and differences) 

• Εικαστικά: Απλά υλικά και μορφικά στοιχεία 

• Πληροφορική:  1. Δημιουργώ – Ανακαλύπτω-Ενημερώνομαι  και 2. Ο υπολογιστής και οι 

εφαρμογές του 

https://access.uoa.gr/Unit%20Instructions%20Files/Greek%20Braille%20System.pdf
https://access.uoa.gr/Unit%20Instructions%20Files/Greek%20Braille%20System.pdf
https://www.europeana.eu/en/galleries/disabilities-in-art
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/z32ajm6s
https://www.europeana.eu/en/blog/before-braille-raised-type-in-europe
https://www.europeana.eu/en/blog/louis-braille-and-the-braille-alphabet
https://www.europeana.eu/en/item/07101/O_2114
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/etrwg44z
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/edad5jbd
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Σκοπός του μαθήματος 

Εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών\τριών στην εξερεύνηση, παρατήρηση και στην 
αισθητική προσέγγιση έργων τέχνης ποικίλων εποχών και τεχνοτροπιών με αναφορές στα άτομα με 
αναπηρία, αξιοποιώντας τα μοτίβα των χρωμάτων της παλέτας Artful thinking και την πλατφόρμα 
Europeana. 

Αποτέλεσμα του μαθήματος 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις 
1. να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα της Europeana 
2. να εκτιμήσουν την αξία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την τέχνη, 

αξιοποιώντας τις ΤΠΕ 
3. να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και την συναισθηματική τους νοημοσύνη 
4. να αναπτύξουν την συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη μέσω της παρατήρησης και του 

στοχασμού έργων τέχνης (ArtfulThinking έντεχνος συλλογισμός) 
5. να εξοικειωθούν στη σημειολογία της εικόνας (σημαίνον – σημαινόμενο) (οπτικός γραμματισμός) 

και στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων της 
6. να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές κώδικα της Braille γραφής 
7. να συνεργάζονται μεθοδικά και ομαδικά και να συμμετέχουν ενεργά μαζί με άλλους για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου 
8. να ευαισθητοποιηθούν σε κοινωνικά ζητήματα και να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που 

θα συμβάλλουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και στην προοπτική 
τηςφυσικής, ψυχικής και κοινωνικής τους ευημερία 

9. να συνειδητοποιήσουν ότι η συλλογική προσπάθεια και συνείδηση διαμορφώνουν μια κοινωνία 
χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα ως προς το τελικό προϊόν του σεναρίου 

- Δημιουργία ψηφιακού μουσείου με θέμα «DisabilitiesinArt»(βλ. Παράρτημα) 

- Έκθεση ζωγραφικής «Βλέπω την ικανότητα και όχι την ανικανότητα»: ζωγραφίζοντας με το 
στόμα 

Τάσεις 

Αναγράψτε τις συναφείς τάσεις που ενσωματώνει το μάθημα: http://www.allourideas.org/trendiez/results 

1. Collaborative Learning: a strong focus on group work. 

2. Peer Learning: students learn from peers and give each other feedback. 

3. Personal Learning Environment: the online learning environment you engage with is tailored to 

your personal needs, learning style and personal interests. 

4. Learning materials: shift from textbooks to web resources and open source books. 

5. Edutainment: playful learning. Learning while having fun. 

6. Visual Search & Learning: images and multimedia are more powerful than verbal stimuli. 

7. Cloud Based Learning: data, tools, software is all online and can be reached and modified from 

different devices. 

8. Open Source Learning: teachers copy, share, adapt, and reuse free educational materials. 

Βασικές ικανότητες 

Δεξιότητες 21ουαιώνα (4Cs) : κριτική σκέψη (criticalthinking), συνεργασία (collaboration), επικοινωνία 
(communication) - Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας 
Δεξιότητες Ζωής: κοινωνικές δεξιότητες (soft skills)- ενσυναίσθηση και ευαισθησία, πολιτειότητα, 
προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, υπευθυνότητα 

http://www.allourideas.org/trendiez/results
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Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης: Δεξιότητες δημιουργίας και 
διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων 
τεχνολογιών -  Δεξιότητες δραστηριοτήτων ρομποτικής 
Δεξιότητες διαχείρισης των μέσων : Πληροφορικός γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός, 
τεχνολογικός γραμματισμός, γραμματισμός στα μέσα, ασφάλεια στο διαδίκτυο  

Δεξιότητες του νου: Στρατηγική σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση 

προβλημάτων)-  Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, 

εφαρμογές) - Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός - Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές - Δεξιότητες 

υπολογιστικής σκέψης 

Πλαίσιο Αναφοράς:  ικανότητα πολιτιστικής επίγνωσης και έκφραση 

 

Δραστηριότητες 

Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

Η παλέτα της 
τέχνης 

ζωντανεύει. 

Οι μαθητές/τριες  καλούνται να  γνωρίσουν την λειτουργία των χρωμάτων  στην 
παλέτα ArtfulThinking. Αποτελεί, ταυτόχρονα δεξιότητα αλλά και διδακτικό 
εργαλείο και «ζωντανεύει» μέσα από τις ρουτίνες σκέψης, οι οποίες  επεκτείνουν 
και εμβαθύνουν την σκέψη των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες που 
πρόκειται να ακολουθήσουν.  Ο εκπαιδευτικός εξηγεί με ποιόν τρόπο θα 
χρησιμοποιήσουν την παλέτα τα παιδιά στα έργα τέχνης που πρόκειται να 
επεξεργαστούν μέσα από την πλατφόρμα Europeana. 

 
Φώτο: http://pzartfulthinking.org/ 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατασκευάζουν την παλέτα τέχνης κατά προτίμηση 
από ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ χαρτόκουτες), την οποία θα χρησιμοποιήσουν ως 
οδηγό στις επόμενες δραστηριότητες. Χωρίζονται σε  6 ομάδες, όσα είναι τα 
χρώματα της παλέτας και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ερμηνεύσει το έργο 
τέχνης που αντιστοιχεί στο κάθε χρώμα. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες της κάθε 
ομάδας αναρτώνται στον ψηφιακό πίνακα http://en.linoit.com/ προκειμένου να 
παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης και από κοινού να αποφασίσουν τον 
τρόπο που θα δημιουργήσουν με το υλικό αυτό το ψηφιακό τους μουσείο με το 

45’ 
(20’ 

παρουσίαση 
της παλέτας) 

(25’ 
κατασκευή 

της χάρτινης 
παλέτας) 

 

http://pzartfulthinking.org/
http://en.linoit.com/
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Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

εργαλείο  https://www.artsteps.com/. 
 

 Πλαίσιο Επεξεργασίας έργων τέχνης 

- Κάθε ομάδα έχει στη διάθεση της 1 διδακτική ώρα (45’) για να 
επεξεργαστεί το έργο τέχνης που έχει αναλάβει. 

- Η σύνθεση των 6 ομάδων γίνεται με τη μέθοδο της κοινωνιομετρίας και 
διαμορφώνεται ανάλογα. 

- Η ανάθεση των έργων τέχνης γίνεται με τον τροχό τυχαίας επιλογής 
https://wheelofnames.com/el/# 

- Υλικοτεχνική υποδομή: 6 laptop + internet  ή Εργαστήριο Πληροφορικής 

 

 
 

Η παλέτα με 
το Γαλάζιο:  

ρωτάω, 
αναρωτιέμαι, 

εξετάζω, 
ερευνώ 

 

 
Blind leading the blind Pieter Bruegel, 1527, Wellcome Collection 

(CC BY 4.0) 
 

Εκπαιδευτική τεχνική: Ρουτίνα σκέψης: «Think – Puzzle – 
Explore»http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Think%20Puzzle%20Explor
e_2.pdf 

- Η ομάδα της παλέτας με το γαλάζιο καταγράφει στο φύλλο εργασίας 
(Think – Puzzle – Explore) : Τι νομίζετε ότι συμβαίνει; Περιγράψτε τις 
φιγούρες του έργου , το τοπίο, τα χρώματα κ.λπ Τι παρατηρείτε; Έχει 
προηγηθεί κάποιος διάλογος; Τι συμπεραίνετε από τον τίτλο του έργου; 
(ενδεικτικά ερωτήματα) 

- Η ομάδα αφού ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις στο φύλλο εργασίας, 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας της με το εργαλείο «Φτιάχνω 
χαρακτήρες: https://l-www.voki.com/»  και αναρτά τα λίνκ στον ψηφιακό 
συνεργατικό πίνακα http://en.linoit.com/ 
 

 

45’ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

https://www.artsteps.com/
https://wheelofnames.com/el/
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/z32ajm6s
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/z32ajm6s
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Think%20Puzzle%20Explore_2.pdf
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Think%20Puzzle%20Explore_2.pdf
https://l-www.voki.com/
http://en.linoit.com/
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Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

 
 
 
 
 
 

Η παλέτα με 
το Πράσινο: 

παρατηρώ και 
περιγράφω 

 

 
            Illustration of prosthetic a hand. Ambroise Pare, 1564. Wellcome Collection 

(CC BY 4.0) 
Εκπαιδευτική τεχνική: Ρουτίνα σκέψης: « Parts, Purposes, Complexities» 
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Parts%20Purposes%20Complexitie
s%20-%20for%20exploring%20complexity.pdf 

- Η ομάδα της παλέτας με το πράσινο αποτυπώνει στο φύλλο εργασίας 
(Parts, Purposes, Complexities) όσο το δυνατόν περισσότερες 
λεπτομέρειες της εικόνας έχει παρατηρήσει, προσθέτοντας σταδιακά 
κάθε χαρακτηριστικό π.χ χρώμα, γραμμές, σχήμα, υλικό κατασκευής κ.λπ 
. Τα μέλη ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους πώς φαντάζονται ότι 
χρησιμοποιούσαν το αντικείμενο αυτό εκείνη την εποχή. Ποιοι το 
χρησιμοποιούσαν; Ποιοι το κατασκεύασαν; Πώς λειτουργεί; κ.λπ 

- Η ομάδα αφού ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις στο φύλλο εργασίας, 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της στα stickynote του ψηφιακού 
συνεργατικού πίνακα http://en.linoit.com/ και πραγματοποιεί την 
κατασκευή ενός χάρτινου μοντέλου ανθρώπινου χεριού (STEAM) 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 
https://www.youtube.com/watch?v=RkSTzkXES6k 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
45’ 

https://www.europeana.eu/en/item/9200579/edad5jbd
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/edad5jbd
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Parts%20Purposes%20Complexities%20-%20for%20exploring%20complexity.pdf
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Parts%20Purposes%20Complexities%20-%20for%20exploring%20complexity.pdf
http://en.linoit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RkSTzkXES6k
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Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

 
Η παλέτα με 

το Πορτοκαλί: 
συγκρίνω και 

συνδέω. 
 

 
A man with a wooden leg prosthesis. Photograph, ca. 1915. Wellcome Collection 

(CC BY 4.0) 

Εκπαιδευτική τεχνική: Ρουτίνα  σκέψης: « Connect, Extend, Challenge» 
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Connect%20Extend%20Challenge_
1.pdf 

- Η ομάδα της παλέτας με το πορτοκαλί αποτυπώνει στο φύλλο εργασίας 
(Connect, Extend, Challenge) πιθανούς λόγους που το πρόσωπο της 
εικόνας δεν είναι αρτιμελές, αιτιολογώντας την άποψη της. Τα μέλη της 
ομάδας με το πορτοκαλί συνθέτουν ιδέες σχετικά με τον τίτλο του έργου, 
ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους και εντοπίζουν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την χρονολογία, την τοποθεσία και υποθέτουν 
πώς θα ήταν έγχρωμη αυτή η εικόνα και τη συγκρίνουν με την 
ασπρόμαυρη. 

- Η ομάδα αφού ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις στο φύλλο εργασίας, 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της στα stickynote του ψηφιακού 
συνεργατικού πίνακα http://en.linoit.com/ και με το εργαλείο https://im-
a-puzzle.com/make-puzzle φτιάχνει σε παζλ την εικόνα και αναρτά επίσης 
το σχετικό λίνκ. 

 

45’ 

 
 
 

Η παλέτα με 
το Βιολετί: 

  
 
 
 
45’ 

https://www.europeana.eu/en/item/9200579/gbwvj4av
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/edad5jbd
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Connect%20Extend%20Challenge_1.pdf
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Connect%20Extend%20Challenge_1.pdf
http://en.linoit.com/
https://im-a-puzzle.com/make-puzzle
https://im-a-puzzle.com/make-puzzle
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Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

εμβαθύνω 
μέσα από τη 
διερεύνηση 

της 
πολυπλοκότητ

ας. 
 

 

Blind Joe (Street Violinist), Majsch, Eduard, 1888,  Slovak national gallery, CC0 

Εκπαιδευτική τεχνική: Ρουτίνα σκέψης: «Ways Things Can Be Complex» 
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Ways%20Things%20Can%20Be%20
Complex%20-%20Exploring%20Complexity.pdf 

- Η ομάδα της παλέτας με το βιολετί αποτυπώνει στο φύλλο εργασίας 
(Ways Things Can Be Complex) τα πρόσωπα -  πρωταγωνιστές,  την 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους, παρατηρεί και ερμηνεύει τις εκφράσεις 
τους, τις κινήσεις τους αιτιολογώντας την άποψη της. Τα μέλη της ομάδας 
με το βιολετί, εντοπίζουν την αναπηρία, συνθέτουν ιδέες σχετικά με τον 
τίτλο του έργου και καταγράφουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί 
το έργο αυτό. Ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους σχετικά με το τι 
μπορεί να έχει συμβεί πριν αλλά και το τι μπορεί να ακολουθήσει στη 
συνέχεια. Εντοπίζουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
χρονολογία, την τοποθεσία. Υποθέτουν πώς θα ήταν έγχρωμη αυτή η 
εικόνα και τη συγκρίνουν με την ασπρόμαυρη. 

- Η ομάδα αφού ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις στο φύλλο εργασίας, 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της στα stickynote του ψηφιακού 
συνεργατικού πίνακα http://en.linoit.com/ και με το εργαλείο 
https://www.storyboardthat.com/δημιουργεί μια ψηφιακή ιστορία 
σχετικά με το παραπάνω έργο και  αναρτά επίσης το λίνκ. 

 

https://www.europeana.eu/en/item/07101/O_2114
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Ways%20Things%20Can%20Be%20Complex%20-%20Exploring%20Complexity.pdf
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Ways%20Things%20Can%20Be%20Complex%20-%20Exploring%20Complexity.pdf
http://en.linoit.com/
https://www.storyboardthat.com/
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Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

 
 

Η παλέτα με 
το Κίτρινο:  

εξετάζω μέσα 
από 

διαφορετικές 
γωνίες 

θέασης. 
 

 

The Old Blind Woman, Fanny Brate, 20th century, Nationalmuseum, Sweden, 
CC0 

 
Εκπαιδευτική τεχνική: Ρουτίνα σκέψης: « Step Inside: Perceive, Know About, Care 
About» 
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Step%20Inside_2.pdf 

- Η ομάδα της παλέτας με το κίτρινο αποτυπώνει στο φύλλο εργασίας 
(Step Inside: Perceive, Know About, Care About) τις σκέψεις της σχετικά 
με το πρόσωπο της εικόνας, ερμηνεύοντας τις εκφράσεις του, 
παρατηρώντας και εντοπίζοντας την αναπηρία. Τα μέλη της ομάδας με το 
κίτρινο, υποθέτουν τον τόπο διαμονής του προσώπου και συνθέτουν 
ιδέες σχετικά με τον τίτλο του έργου και καταγράφουν τα συναισθήματα 
που τους προκαλεί το έργο αυτό. Επίσης, θα μπορούσαν να φανταστούν 
έναν διάλογο με το πρόσωπο της εικόνας, καταγράφοντας μια μικρή 
λίστα σχετικά με το τι θα ήθελαν να το ρωτήσουν. Ανταλλάσσουν 
απόψεις μεταξύ τους σχετικά με τα συναισθήματα που μπορεί να βιώσει 
ένα άτομο προχωρημένης ηλικίας και τις ανάγκες που ενδεχομένως 
καλείται να καλύψει. 

- Η ομάδα αφού ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις στο φύλλο εργασίας, 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της στα stickynote του ψηφιακού 
συνεργατικού πίνακα http://en.linoit.com/ και με το εργαλείο 
https://www.postermywall.com/δημιουργεί μια ψηφιακή αφίσα  σχετικά 
την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με αναπηρία, δίνοντας έμφαση στα 
ηλικιωμένα άτομα με αναπηρία. Αναρτούν το σχετικό λίνκ στον ψηφιακό 
πίνακα. 

45’ 

 
 
 

Η παλέτα με 

  
 
 
 

http://www.europeana.eu/en/item/2064116/Museu_ProvidedCHO_Nationalmuseum__Sweden_20439
http://www.europeana.eu/en/item/2064116/Museu_ProvidedCHO_Nationalmuseum__Sweden_20439
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Step%20Inside_2.pdf
http://en.linoit.com/
https://www.postermywall.com/
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Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

το Κόκκινο: 
ερμηνεύω και 

αιτιολογώ. 
 

 
Lane, Differentiation..., 1892: boy suffering from arthritis, Paediatrics, Wellcome 

Collection 
(CC BY 4.0) 

 
Εκπαιδευτική τεχνική: Ρουτίνα σκέψης: «Claim – Support – Question» 
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Claim%20Support%20Question_1.
pdf 

1. Η ομάδα της παλέτας με το κόκκινο αποτυπώνει στο φύλλο εργασίας 
(Claim – Support – Question) τις σκέψεις της σχετικά με το τι μπορεί 
συμβαίνει στο παιδί και αιτιολογεί τις απαντήσεις της ερμηνεύοντας τις 
εκφράσεις του παιδιού. Παρατηρούν τυχόν αναπηρία και αναφέρουν το 
είδος της. Υποθέτουν τις σκέψεις του παιδιού και τα συναισθήματα του, 
ερμηνεύοντας τη στάση σώματος του παιδιού. Ανταλλάσσουν απόψεις 
μεταξύ τους σχετικά με την ηλικία του παιδιού, την οικογένεια του, το 
σχολείο του και φαντάζονται που μπορεί να βρίσκεται το παιδί σύμφωνα 
με την εικόνα. 

- Η ομάδα αφού ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις στο φύλλο εργασίας, 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα της στα stickynote του ψηφιακού 
συνεργατικού πίνακα http://en.linoit.com/ και με το εργαλείο 
https://vocaroo.com/δημιουργεί μια ηχο-αφήγηση είτε με τις 
παρατηρήσεις της ομάδας είτε με τις σκέψεις που πιθανόν κάνει το παιδί 
της εικόνας. Αναρτούν το σχετικό λίνκ στον ψηφιακό πίνακα. 

45’ 

Στείλε όλους 
τους φίλους 

μου στο 
σχολείο 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατασκευάζουν χάρτινες αλυσίδες αλληλεγγύης, 
χρησιμοποιώντας τα περιγράμματα με τα χάρτινα ανθρωπάκια και γράφοντας 
μηνύματα σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση και τα χρωματίζουν ή τα 
διακοσμούν με ό,τι υλικά θέλουν. Ενώνουν τα ανθρωπάκια και η αλυσίδα είναι 
έτοιμη! Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε με τις ανθρώπινες αλυσίδες; 
 

35’ 

https://www.europeana.eu/en/item/9200579/etrwg44z
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/etrwg44z
https://www.europeana.eu/en/item/9200579/etrwg44z
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Claim%20Support%20Question_1.pdf
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Claim%20Support%20Question_1.pdf
http://en.linoit.com/
https://vocaroo.com/
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Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

 

 
Πηγή: Εκπαιδευτικό υλικό της Actionaid 
 

Βλέπω την 
ικανότητα και 

όχι την 
ανικανότητα. 

Α. Προσεγγίζεται ιστορικά η γραφή Braille, αξιοποιώντας πληροφοριακό υλικό 
από: «Louis Braille and the braille alphabet» 

https://www.europeana.eu/en/blog/louis-braille-and-the-braille-alphabet και 
«Before Braille: raised type in Europe» 
https://www.europeana.eu/en/blog/before-braille-raised-type-in-
europe.Κατόπιν, οι μαθητές/τριες  «διαβάζουν» με την αφή  σελίδες ενός βιβλίου 
με γραφή Braille, έχοντας καλύψει τα μάτια τους με ένα μαντήλι. Μπορούν άραγε 
να καταλάβουν τι λέει το βιβλίο; Ανακαλύπτουν και αποκωδικοποιούν τον 
εξάστιγμο κώδικα της  ελληνικής γραφής Braille. 
 

 
                                                                                              Creator: Kristi_Folia 

Β. Οι μαθητές/τριες  μπαίνουν στη θέση ενός τυφλού μαθητή στο σχολείο και 
καλούνται να διανύσουν μια οικεία διαδρομή εντός του σχολικού χώρου, από την 
τάξη προς την σχολική αυλή και το αντίθετο με την βοήθεια ενός  συμμαθητή – 
οδηγό. Τελικά ποιος ρόλος είναι πιο δύσκολος, του τυφλού - μαθητή ή του 
οδηγού- μαθητή; Πώς προσανατολίζεται ένας τυφλός στον δρόμο; Μπορεί άραγε 
να εξυπηρετηθεί  στο σούπερ μάρκετ; στα μέσα μαζικής μεταφοράς; στις 
δημόσιες υπηρεσίες; Θα μπορούσε ένας μαθητής/μα μαθήτρια με τέτοιου είδους 

Α. 35’ 
Β. 45’ 
Γ.45’ 

https://www.europeana.eu/en/blog/louis-braille-and-the-braille-alphabet
https://www.europeana.eu/en/blog/before-braille-raised-type-in-europe
https://www.europeana.eu/en/blog/before-braille-raised-type-in-europe
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Ονομασία της 
δραστηριότητ

ας 

Διαδικασία Διάρκεια 

αναπηρία να κινηθεί με άνεση στο σχολείο μας;  

 
Creator: Kristi_Folia 

Γ. Οι μαθητές/τριες  μπαίνουν στη θέση ενός  ζωγράφου με αναπηρία. Ελάτε να 
ζωγραφίσουμε χωρίς χέρια και να φτιάξουμε μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής! 
 

 
                                                                            Creator: Kristi_Folia 

 

Αξιολόγηση 

Το κουίζ δημιουργήθηκε με το ψηφιακό εργαλείο https://kahoot.com/schools-u/ 

Url quiz: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4ac8bd0a-144f-4eb2-b4c9-36f9afca9698 

https://kahoot.com/schools-u/
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4ac8bd0a-144f-4eb2-b4c9-36f9afca9698
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Σχόλια μαθητών/-ριών 

Προσθέστε εδώ τη μέθοδο με την οποία οι μαθητές/-ριες θα μπορούν να καταχωρούν σχόλια και να 

συζητούν το μάθημα. 

Α. Ψηφιακός πίνακας http://linoit.com/ στον οποίο κάθε ομάδα της παλέτας παρουσιάζει το έργο που 

έχει αναλάβει, μέσω των stickynote και των λίνκ των ψηφιακών εργαλείων που η κάθε ομάδα, 

σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, έχει επεξεργαστεί. Ο ψηφιακός πίνακας παρουσιάζεται στην 

ολομέλεια της τάξης και επιτρέπει την ανάρτηση σχετικών σχολίων από όλες τις ομάδες. 

 

 

 

Β. Πλατφόρμα https://www.tricider.com/admin/3Y1FTKVeYW7/8WfdU9r6LRr. Οι μαθητές/τριες 

μπορούν να προσθέσουν τις ιδέες τους γύρω από την ερώτηση, μπορούν να σχολιάσουν αλλά και να 

ψηφίσουν την καλύτερη ιδέα. 

 

 

 

http://linoit.com/
https://www.tricider.com/admin/3Y1FTKVeYW7/8WfdU9r6LRr
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Παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού 

Οι παρατηρήσεις μου καταγράφονται στην ρουμπρίκα αξιολόγησης με τα σχετικά κριτήρια που έχουν 

διαμορφωθεί ανάλογα με τις εργασίες που η κάθε ομάδα καλείται να παραδώσει. Χρησιμοποίησα το 

ψηφιακό εργαλείο http://rubistar.4teachers.org/ για τον σχεδιασμό της ρουμπρίκας αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

 

http://rubistar.4teachers.org/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παλέτα με το Γαλάζιο:  
ρωτάω, αναρωτιέμαι, εξετάζω, 

ερευνώ 
 

Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
 

 

 
Ρουτίνασκέψης: «Think – Puzzle 

– Explore» 
Ρωτάω  

Αναρωτιέμαι  

Εξετάζω  

ερευνώ  

Ψηφιακός πίνακας 
http://en.linoit.com/ 

*Η ομάδα επιλέγει τις αναρτήσεις που θα υποστηρίξουν την 
παρουσίαση του έργου τέχνης που έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με 
την ρουτίνα σκέψης 

Ψηφιακό εργαλείο 
https://l-www.voki.com/ 

*Η ομάδα καταγράφει τα κείμενα που θα αφηγηθούν οι χαρακτήρες 
(avatar) σχετικά με το έργο τέχνης και αναρτά το σχετικό λίνκ. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παλέτα με το Πράσινο: 
παρατηρώ και περιγράφω 

 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
 

 

 
Ρουτίνασκέψης: «Parts, 
Purposes, Complexities» 

παρατηρώ  

http://en.linoit.com/
https://l-www.voki.com/
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 περιγράφω  

Ψηφιακός πίνακας 
http://en.linoit.com/ 

*Η ομάδα επιλέγει τις αναρτήσεις που θα υποστηρίξουν την 
παρουσίαση του έργου τέχνης που έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με 
την ρουτίνα σκέψης 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παλέτα με το Πορτοκαλί:  
συγκρίνω και συνδέω. 

 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
 

 

 
Ρουτίνασκέψης: « Connect, 

Extend, Challenge» 
Συγκρίνω  

 

Συνδέω  

 

Ψηφιακός πίνακας 
http://en.linoit.com/ 

*Η ομάδα επιλέγει τις αναρτήσεις που θα υποστηρίξουν την 
παρουσίαση του έργου τέχνης που έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με 
την ρουτίνα σκέψης 

Ψηφιακό εργαλείο 
https://im-a-puzzle.com/make-

puzzle 

*Η ομάδα φτιάχνει σε παζλ την εικόνα και αναρτά επίσης το σχετικό 
λίνκ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
https://im-a-puzzle.com/make-puzzle
https://im-a-puzzle.com/make-puzzle
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παλέτα με το Βιολετί: 
εμβαθύνω μέσα από τη 

διερεύνηση της 
πολυπλοκότητας. 

 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
 

 

 
Ρουτίνασκέψης: « Ways Things 

Can Be Complex » 
Παρατηρώ 

(εμβαθύνω) 
 

Ερευνώ   

Ψηφιακός πίνακας 
http://en.linoit.com/ 

*Η ομάδα επιλέγει τις αναρτήσεις που θα υποστηρίξουν την 
παρουσίαση του έργου τέχνης που έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα 
με την ρουτίνα σκέψης 

Ψηφιακό εργαλείο 
https://www.storyboardthat.com/ 

*Η ομάδα δημιουργεί μια ψηφιακή ιστορία σχετικά με το 
παραπάνω έργο και  αναρτά επίσης το λίνκ 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παλέτα με το Κίτρινο:  
εξετάζω μέσα από 

διαφορετικές γωνίες θέασης. 
 

Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
 

 

 

http://en.linoit.com/
https://www.storyboardthat.com/
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Ρουτίνασκέψης: « Step Inside: 
Perceive, Know About, Care 
About» 

 

Κατανοώ-
αντιλαμβάνομαι 

 

γνωρίζω  

νοιάζομαι  

Ψηφιακός πίνακας 
http://en.linoit.com/ 

*Η ομάδα επιλέγει τις αναρτήσεις που θα υποστηρίξουν την 
παρουσίαση του έργου τέχνης που έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με 
την ρουτίνα σκέψης 

Ψηφιακό εργαλείο 
https://www.postermywall.com/ 

*Η ομάδα δημιουργεί μια ψηφιακή αφίσα  σχετικά την Παγκόσμια 
Ημέρα των Ατόμων με αναπηρία, δίνοντας έμφαση στα ηλικιωμένα 
άτομα με αναπηρίααναρτά επίσης το λίνκ στον ψηφιακό πίνακα. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παλέτα με το Κόκκινο: 
ερμηνεύω και αιτιολογώ. 

 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
Μέλος:………………. 
 

 

 
Ρουτίνασκέψης: «Claim – 
Support – Question» 

ερμηνεύω  

αιτιολογώ  

ρωτώ  

Ψηφιακός πίνακας 
http://en.linoit.com/ 

*Η ομάδα επιλέγει τις αναρτήσεις που θα υποστηρίξουν την 
παρουσίαση του έργου τέχνης που έχουν επεξεργαστεί σύμφωνα με 
την ρουτίνα σκέψης 

Ψηφιακό εργαλείο 
https://vocaroo.com/ 

*Η ομάδα δημιουργεί μια ηχο-αφήγηση είτε με τις παρατηρήσεις 
της ομάδας είτε με τις σκέψεις που πιθανόν κάνει το παιδί της 
εικόνας. Αναρτά το σχετικό λίνκ στον ψηφιακό πίνακα. 

 

 

http://en.linoit.com/
https://www.postermywall.com/
http://en.linoit.com/
https://vocaroo.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ψηφιακό μουσείο 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για το έργο Europeana DSI-4 

HEuropeana είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά που παρέχει 

δωρεάν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε περισσότερα από 53 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα 

αντικείμενα που προέρχονται από μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και γκαλερί της Ευρώπης. Το έργο 

Europeana DSI-4 συνεχίζει το έργο των τριών προηγούμενων υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών της 

Europeana (DSI). Πρόκειται για την τέταρτη επανάληψη με αποδεδειγμένα επιτεύγματα όσον αφορά τη 

δημιουργία πρόσβασης, διαλειτουργικότητας, προβολής και αξιοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς στις πέντε αγορές-στόχους που περιγράφονται: ευρωπαίους πολίτες, εκπαίδευση, 

έρευνα, κλάδους της δημιουργικότητας και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ΤοEuropean Schoolnet (EUN) είναι το δίκτυο 32 ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, με έδρα τις 

Βρυξέλλες. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το EUN έχει ως στόχο να βάλει την καινοτομία στη 

διδασκαλία και τη μάθηση στους ακόλουθους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς: Υπουργεία 

Παιδείας, σχολεία, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και εταίρους του κλάδου. Η αποστολή του European 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Schoolnet στο πρόγραμμα Europeana DSI-4 είναι να συνεχίσει να επεκτείνει την κοινότητα εκπαίδευσης 

Europeana. 


