
 

 

Σενάριο μάθησης Europeana 
(Εκπαιδευτικοί) 

Τίτλος   

Εικονική έκθεση με έργα της Εθνικής Πινακοθήκης και χρήση ηλεκτρονικού ξεναγού 

Δημιουργός 

Iωάννης Ε. Τσιόπτσιας - Εκπαιδευτικός ΠΕ86 

Σύνοψη 

Το παρόν σενάριο είναι σχεδιασμένο για την προετοιμασία των μαθητών ενός σχολείου πριν 
πραγματοποιήσουν την ζωντανή επίσκεψή τους στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου 
Σούτσου και διδάσκεται με τη μορφή ενός ομαδοσυνεργατικού project. Αποτελείται από οκτώ 
αυτοτελείς ωριαίες δραστηριότητες οι οποίες εκπονούνται από έξι ομάδες μαθητών στο εργαστήριο 
υπολογιστών (Τ.Π.Ε.) του σχολείου. Στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία ενός 
τελικού project το οποίο θα περιλαμβάνει μια τρισδιάστατη εικονική περιήγηση σε έναν φανταστικό 
εκθεσιακό χώρο, ο οποίος θα φιλοξενεί επιλεγμένα έργα της Εθνικής Πινακοθήκης με ταυτόχρονη χρήση 
ενός ηλεκτρονικού ξεναγού στα αγγλικά. 

Η περιήγηση σε μια εικονική έκθεση δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τους καλλιτέχνες 
και τα έργα τους μέσα από την άνεση της τάξης τους. Επίσης η δημιουργία μιας εικονικής έκθεσης μέσα 
σε ένα εργαστήριο υπολογιστών δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν ένα 
πλήθος εργαλείων Τ.Π.Ε. Μερικά από αυτά είναι η Ιστοεξερεύνηση σε επιλεγμένες σελίδες, η 
επεξεργασία κειμένου, η δημιουργία παρουσιάσεων, η επεξεργασία εικόνας, η ψηφιακή ζωγραφική,  o 
προγραμματισμός σε περιβάλλον Scratch, η Ρομποτική με Lego Wedo 2.0, η εκμάθηση προγραμμάτων 
δηµιουργίας εικονικών εκθέσεων.  

Στο τέλος αυτής της μαθησιακής διαδικασίας οι μαθητές θα είναι καταλληλά προετοιμασμένοι για την 
πραγματική επισκεψη τους στην Εθνική Πινακοθηκη όπου μεταξύ των άλλων αξιόλογων εκθεμάτων που 
θα παρατηρήσουν θα αναζητήσουν και αυτά που μελέτησαν διεξοδικά στο ομαδοσυνεργατικό τους 
project. Τα έργα με τα οποία θα δουλέψουν οι ομάδες είναι: 

1. Το ψάθινο καπέλλο του Νικόλαου Λύτρα  
2. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται του Νικόλαου Γύζη   
3. Η Σταύρωση του Ανδρέα Παβία  
4. Το ψαριανό μοιρολόι του Θεόδωρου Βρυζάκη  
5. Η ταφή του Χριστού του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου  
6. Η συναυλία των Αγγέλων του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου  

Η επιμέλεια των κείμενων που χρησιμοποιήθηκαν , καθώς και η αφήγηση στα βίντεο έγινε από την 

Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα.   
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Λέξεις-κλειδιά 

Εικονική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, Προγραμματισμός Scratch, Ρομποτική Lego Wedo 2.0, Επεξεργασία 

κείμενων Libreoffice Writer, Δημιουργία παρουσιάσεων Libreoffice Impress, Επεξεργασία εικόνας Pixlr, 

Δημιουργία εικονικών εκθέσεων Artsteps. 

Συνοπτικός πίνακας 

Συνοπτικός πίνακας  

Τομέας STEAM πληροφορική Τ.Π.Ε., τεχνολογία, πολιτιστική κληρονομιά, ιστορία 
της τέχνης. 

Θέμα STEAM πληροφορική ΤΠΕ: Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
επεξεργασία κειμένου, δημιουργία παρουσιάσεων, επεξεργασία εικόνας, 
προγραμματισμός σε περιβάλλον Scratch, ρομποτική με χρήση Lego Wedo 
2.0, εκμάθηση ροής εργασιών συνεργατικού έργου.  
Τεχνολογία: Χρήση προγραμματισμού, ρομποτικής, ειδικών λογισμικών, 
και τεχνολογικού εξοπλισμού για τη δημιουργία διαδραστικών σεναρίων 
εικονικών εκθέσεων.  
Πολιτιστική κληρονομιά: Μελέτη υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία 
περιλαμβάνει αντικείμενα και έργα τέχνης, καθώς και τις αξίες - 
συναισθήματα που τα συνοδεύουν. 
Ιστορία της τέχνης: Εξερεύνηση μελέτη καταγραφή και παρουσίαση 
θεματικών εκθέσεων από τον Ελληνικό η και διεθνή χώρο με βάση την 
πολιτιστική κληρονομιά. 

Ηλικία μαθητών/-ριών 10-12 (Ε΄- ΣΤ΄) 

Χρόνος προετοιμασίας 8 Χ 45  λεπτά (Ανέβασμα αρχείων στην πλατφόρμα E-class) 

Χρόνος διδασκαλίας 8 Χ 45  λεπτά (Στο Εργαστήριο Υπολογιστών Τ.Π.Ε. του Εκάστοτε Σχολείου) 

Διδακτικό υλικό στο 
Διαδίκτυο  

https://pixlr.com/gr/ 
Το ψάθινο καπέλο - Λύτρας Νίκος (YouTube) 
Ιδού ο Νυμφίος έρχεται - Γύζης Νικόλαος (YouTube) 
Η Σταύρωση - Παβίας Ανδρέας (YouTube) 
Το ψαριανό μοιρολόι - Λύτρας Νικηφόρος (YouTube) 
H ταφή του Χριστού - Θεοτοκόπουλος Δομήνικος (YouTube) 
Συναυλία Αγγέλων - Θεοτοκόπουλος Δομήνικος (YouTube) 
Βιβλίο Εικαστικών Α-Β Δηματικού 
Βιβλίο Εικαστικών Γ-Δ Δηματικού 
Βιβλίο Εικαστικών Ε-ΣΤ Δηματικού 

Διδακτικό υλικό εκτός 
Διαδικτύου 

Υπολογιστής, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, σκάνερ, προτζέκτορας, 
κάμερα, ακουστικά, μικρόφωνο, χαρτί, χρωματιστά μολύβια, σβηστήρας, 
ξύστρα.  

Πόροι Europeana που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Το ψάθινο καπέλο - Λύτρας Νίκος (Europeana) 
Ιδού ο Νυμφίος έρχεται - Γύζης Νικόλαος (Europeana) 
Η Σταύρωση - Παβίας Ανδρέας (Europeana) 
Το ψαριανό μοιρολόι - Λύτρας Νικηφόρος (Europeana) 
H ταφή του Χριστού - Θεοτοκόπουλος Δομήνικος (Europeana) 

https://pixlr.com/gr/
https://www.youtube.com/watch?v=PoPCZ1vjE9Y
https://www.youtube.com/watch?v=NzXjXPFf4lY
https://www.youtube.com/watch?v=bEFpVsq_ztQ
https://www.youtube.com/watch?v=GN19NPK_s10
https://www.youtube.com/watch?v=isYNNDmEidY
https://www.youtube.com/watch?v=dBD602yyOFM
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2344/Eikastika-A-B-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2262/Eikastika_G-D-Dimotikou_html-empl/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2013/Eikastika_E-ST-Dimotikou_html-empl/
https://www.europeana.eu/el/item/2063620/GRE_280_07
https://www.europeana.eu/el/item/2063620/GRE_280_06
https://www.europeana.eu/el/item/2063620/GRE_280_01
https://www.europeana.eu/el/item/2063620/GRE_280_05
https://www.europeana.eu/el/item/2063620/GRE_280_02
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Συναυλία Αγγέλων - Θεοτοκόπουλος Δομήνικος (Europeana) 
Dioscorides describing the mandrake (Frame) (Europeana) 
Vänersborgs museum (Europeana) 
Waltz medley, waltzes (Europeana) 

Άδειες 

 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 

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Ε΄ & ΣΤ – (2021-2022)  

Υλοποιώ σχέδια εργασίας/έρευνας (project) με τις ΤΠΕ: Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες και 

υλοποιούν σχέδια έρευνας μικρής και μεγάλης διάρκειας, τα οποία απαιτούν τη συλλογή και 

επεξεργασία πληροφοριών και υλικού, τη χρήση ποικίλων εργαλείων των ΤΠΕ, ψηφιακών και έντυπων 

πηγών. Δημιουργούν ολοκληρωμένα έργα και τα παρουσιάζουν στην τάξη. Η θεματολογία των σχεδίων 

εργασίας εντάσσεται σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων της σχολικής και της κοινωνικής ζωής. 

Εφαρμόζεται με την υλοποίηση διαθεματικών εργασιών που συνδέουν διάφορα μαθήματα του 

Προγράμματος Σπουδών (Γλώσσα, Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες, περιβάλλον, Μαθηματικά, Κοινωνικές 

Επιστήμες, Εικαστικά κ.λπ.). 

Ιστοεξερεύνηση - Επεξεργασία κειμένου - Δημιουργία παρουσιάσεων: Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε 

μικρές ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλους με στόχο να υλοποιήσουν ένα σχέδιο έρευνας με τη μορφή 

Ιστοεξερεύνηση (WebQuest). Οι μαθητές/τριες αξιοποιούν τις προτεινόμενες πηγές αλλά και άλλες 

πηγές, που εντοπίζουν κατά την έρευνά τους, με στόχο να συλλέξουν πληροφορίες και υλικό. Στη 

συνέχεια να μπορούν να κάνουν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λογισμικά επεξεργασίας 

κειμένων και παρουσιάσεων. Το τελικό έργο που καλείται να ολοκληρώσει κάθε ομάδα μπορεί να είναι 

ένα έντυπο ή ένα διαφημιστικό φυλλάδιο πληροφοριών και τέλος μια πολυμεσική παρουσίαση. 

Επεξεργασία εικόνας - Επεξεργασία ήχου - Επεξεργασία βίντεο: Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε μικρές 

ομάδες πραγματοποιώντας μέσω της χρήσης κατάλληλων λογισμικών, εργασίες με στόχο τη δημιουργία 

πολυμεσικού υλικού πληροφόρησης (εικόνα, ήχο, κινούμενα γραφικά). Επίσης πρέπει να μπορούν να 

χρησιμοποιούν εξοπλισμό πολυμέσων (σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, 

μικρόφωνο) για να δημιουργούν τα δικά τους πρωτότυπα αρχεία όπου στη συνέχεια θα τα συνδυάσουν 

και θα τα επεξεργαστούν. 

Animation και δημιουργία διαλόγων στο Scratch: Οι μαθητές, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες 

αναλαμβάνουν ρόλους με στόχο να υλοποιήσουν το τμήμα του έργου που τους αντιστοιχεί. Μέσω του 

προγράμματος Scratch  κατανοούν τη λειτουργία του animation (κινούμενα σχέδια). Επεξεργάζονται 

φιγούρες και ενδυμασίες, σχεδιάζουν κινήσεις. Προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας τις βασικές δομές 

και δημιουργούν ολοκληρωμένα έργα. Επίσης μαθαίνουν να δημιουργούν διαλόγους  και ψηφιακές 

αφηγήσεις. Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες εντολές, επεξεργάζονται τισ ιδιότητες των αντικειμένων 

(μορφών), και προγραμματίζουν γεγονότα. Μπορούν με τον τρόπο αυτό να  σκηνοθετήσουν μια ιστορία 

για το project στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch. 

https://www.europeana.eu/el/item/2063620/GRE_280_04
https://www.europeana.eu/el/item/9200579/xf2b4h3b
https://www.europeana.eu/el/item/916106/vbg_photo_VMDIG01782
https://www.europeana.eu/el/item/2059213/data_sounds_2354


 
 

4 
 

Εκπαιδευτική ρομποτική με χρήση του Wedo 2.0: Οι μαθητές, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες σχεδιάζουν 

και οργανώνουν την εργασία τους, διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής. Συναρμολογούν τη ρομποτική κατασκευή, σχεδιάζουν, υλοποιούν, και 

βελτιώνουν τις διαδικασίες καθοδήγησης και ελέγχου. Μαθαίνουν να επιζητούν τη βέλτιστη λύση που 

απαιτεί ανάλυση του προβλήματος και συνεχείς δοκιμές και βελτιώσεις. Μαθαίνουν ακόμα  να ορίζουν 

ενέργειες και σενάρια που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθούν επιθυμητά γεγονότα και να 

διαχειρίζονται τα αντικείμενα σε ένα έργο και να επεξεργάζονται τις ιδιότητές τους.  

Εκπαιδευτικό υλικό: Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Scratch 3.0. Εξοπλισμός 

ρομποτικής Lego Wedo 2.0. Λογισμικά επεξεργασίας κειμένου Libreoffice Writer. Λογισμικά 

παρουσιάσεων Libreoffice Impress. Λογισμικά επεξεργασίας εικόνας Pixlr. Λογισμικά δηµιουργίας 

εικονικών εκθέσεων Artsteps.  
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Σκοπός του μαθήματος 

Σκοπός-01: Να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Europeana ως 

εργαλείο ιστοεξερεύνησης ώστε να διευρύνουν και εμπλουτίσουν τις καλλιτεχνικές γνώσεις και 

ευαισθησίες τους αναζητώντας πληροφορίες σχετικές με έργα πολιτιστικής κληρονομίας.  

Σκοπός-02: Να αναπτύξει στους μαθητές τις ψηφιακές  ικανότητές και δεξιότητές (21 αιώνα) που 

χρειάζονται με τον πλέον σωστό και επιστημονικό τρόπο και μέσα απο κατάλληλες δραστηριότητες σε 

θέματα εφαρμοσμένης πληροφορικής, προγραμματισμού και ρομποτικής  τεχνολογιών Τ.Π.Ε. αλλά και 

στάσεων, συμπεριφορών και αντιλήψεων σε σχέση με την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Σκοπός-03: Να ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών μέσα στις ομάδες δράσης και να 

τους βοηθήσει ώστε να αναπτύξουν τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, τη συνεργασία, την 

αυτενέργεια, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας τους. 

Αποτέλεσμα του μαθήματος 

Αποτέλεσμα-01: Οι μαθητές αναμένεται να δημιουργήσουν μια σειρά ψηφιακών έργων κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος. Ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν θα 

αποκτήσουν διαφορετικές ικανότητάς - δεξιότητες οι οποίες με κάθε επιπλέον δραστηριότητα θα 

αυξάνονται και θα εξελίσσονται. 

Αποτέλεσμα-02: Οι μαθητές ασχολούμενοι με τους πίνακες ζωγραφικης μερικών από τους 

μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους έρχονται κοντά με το μυστηριακό κόσμο της τέχνης. Μελετώντας τη 

σημειολογία των έργων, τις προσωπικότητες και τις βιογραφίες των καλλιτεχνών, αλλά και κάνοντας τις 

κατάλληλες συνδέσεις με τα ιστορικά και τα κοινωνικά γεγονότα της εποχής, μπορούν να αρχίσουν να 

ερμηνεύουν τον κόσμο με ένα διαφορετικό τρόπο μέσα από την οπτική γωνία των καλλιτεχνών. 

Αποτέλεσμα-03: Οι μαθητές οδηγούνται στη μετέπειτα συνειδητή αναζήτηση νέων έργων και 

καλλιτεχνών μέσα από καλλιτεχνικά ρεύματα και τεχνοτροπίες και ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν τις 

προσωπικές συλλογές μέσα από τη Europeana και μετέπειτα τις προσωπικές εκθέσεις τις οποίες  και 

παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους στην ολομέλεια της τάξης.  

Τάσεις 

STEAM: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση με επίκεντρο την σύγχρονη τεχνολογία και την τέχνη. Οι 

δραστηριότητες σχεδιάζονται σαν μια περιπέτεια ή μια ιστορία, με ένα πρόβλημα που πρέπει να 

επιλυθεί στο τέλος. Τα εργαλεία ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για την έρευνα, την οργάνωση, την επικοινωνία 

την αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών. 

Ανακαλυπτική μάθηση: Μέσω πρακτικής εμπειρίας, οι μαθητές οικοδομούν τη δική τους γνώση και 

κατανόηση για τον κόσμο. Οι οπτικές εικόνες και τα πολυμέσα είναι πιο ισχυρά από τα προφορικά 

ερεθίσματα. 

Συνεργατική μάθηση: Έμφαση στην ομαδική εργασία. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες 

μέσω ενεργού βοήθειας και υποστήριξης μεταξύ τους. 

Ψυχαγωγία με μάθηση: Το τελικό αποτέλεσμα, αποκαλύπτει στους μαθητές ότι μπορούν να μαθαίνουν 

μέσω του  παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας. «Μαθαίνω διασκεδάζοντας» είναι πολύ σημαντικό αλλά 

σημαντικότερο είναι να δημιουργούν οι μαθητές τα παιχνίδια που τους διασκεδάζουν. 
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Βασικές ικανότητες 

Πληροφορική ΤΠΕ - STEAM: Οι μαθητές μαθαίνουν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και τη 

σωστή χρήση τους. Αναφορά πηγών και κριτική σκέψη για το πραγματικό μήνυμα που κρύβεται πίσω 

από την πληροφορία και όχι απλώς μια επιφανειακή ανάγνωση. Απόκτηση δεξιοτήτων έρευνας σε 

μηχανές αναζήτησης για ανεύρεση συναφών πληροφοριών με χρήση φίλτρων, ορθή αναφορά και χρήση 

αδειοδότησης CC. Ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων που συνδέονται με την εικονική και 

επαυξημένη πραγματικότητα και τα εργαλεία Web 2.0 που σχετίζονται με τη συνεργασία μεταξύ  ομάδων 

και τις παρουσιάσεις. 

Δημιουργικότητα – Συνεργασία - Καινοτομία: Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να είναι δημιουργικοί για την 

επίλυση ενός προβλήματος, να συνεργάζονται εποικοδομητικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

Κριτική σκέψη - Επίλυση προβλημάτων: Οι μαθητές μαθαίνουν όχι μόνο ότι πρέπει να συλλέγουν το 

κατάλληλο υλικό και να το προσθέτουν στις εικονικές τους συλλογές, αλλά να  διαισθάνονται τις 

καλλιτεχνικές τάσεις και να περιγράψουν τις αλλαγές που αυτές έφεραν κατά την εξέλιξη της ανθρώπινης 

ιστορίας. Επίσης να προβληματίζονται από τα παράλληλα ιστορικά και καλλιτεχνικά γεγονότα που 

εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης.  

Περιέργεια - Προβληματισμός - Αμφισβήτηση: Οι μαθητές μέσω των πρακτικών δραστηριοτήτων του 

μαθησιακού σεναρίου  πρέπει να μάθουν να αναρωτιούνται, να σκέφτονται με κριτικό τρόπο, να θέτουν 

ερωτήσεις, να παρατηρούν, να αξιολογούν πληροφορίες και να συνεργάζονται εποικοδομητικά μεταξύ 

τους. 

Επικοινωνία: Οι μαθητές πρέπει να συζητούν και να εκφράζουν τις σκέψεις τους με τρόπο τέτοιο, ώστε 

να μπορούν να τους κατανοήσουν και οι άλλοι.  

Δραστηριότητες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-01: Ιστοεξερεύνηση. Οι μαθητές/τριες καλούνται να συλλέξουν από τις κατάλληλες 

πηγές στο διαδίκτυο τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-02: Επεξεργασία κειμένου. Οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν σε έναν 

επεξεργαστή κειμένου ένα ενημερωτικό έντυπο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-03: Δημιουργία παρουσιάσεων. Οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια 

πολυμεσική παρουσίαση. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-04: Επεξεργασία εικόνας. Οι μαθητές/τριες καλούνται να απεργαστούν κατάλληλα τις 

εικόνες που θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στη ψηφιακή ζωγραφικη και την εικονική έκθεση. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-05: Ζωγραφική στα Windows. Οι μαθητές/τριες καλούνται να μπούνε στη θέση του 

ζωγράφου και να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή στο έργο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-06: Προγραμματισμός στο Scratch. Οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν στο 

Scratch ένα σενάριο ηλεκτρονικού ξεναγού από τα Ελληνικά στα Αγγλικά. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-07: Ρομποτική με το Lego Wedo 2.0. Οι μαθητές/τριες καλούνται να κατασκευάσουν 

και να προγραμματίσουν ένα σύστημα συναγερμού απόστασης από τον πίνακα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-08: Εικονική έκθεση με έργα της Εθνικής Πινακοθήκης. Οι μαθητές/τριες καλούνται να 

δημιουργήσουν μια εικονική έκθεση με έργα CC της Εθνικής Πινακοθήκης. 

https://drive.google.com/drive/folders/1CFvaPgNR-6T8146qAwSEDcfDN87C5bJu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IzgzPLeeVb2Q7Xq17LJB1SLM3-4y4uJP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vr1NH7nWngvzFoD-KTa9MAt1aHu1WU_S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JwgkxHfNv7aok3hJ7XgK-HNkuO8T6FxW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dAa67DQzdNk0ugsj8a8lnhS-hF9ANPxp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jqB_6kUTVAymhhgWF4fueomSULnv6kZW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cza5HCnJXd4drbNDLf7OBbs5C2GJYP7Z?usp=sharing
https://www.artsteps.com/view/6251fd63c664ff528ecb2032?currentUser
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Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία Διάρκεια 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
01 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες καλούνται να επισκεφτούν την 
πλατφόρμα της Europeana και μέσω των κατάλληλων φίλτρων να βρουν 
τα έργα ζωγραφικης της Εθνικής Πινακοθήκης τα οποία έχουν άδεια 
δημοσίας χρήσης. Κάθε ομάδα επιλέγει έναν καλλιτέχνη και  το έργο με το 
οποίο και θα ασχοληθεί στη συνέχεια του Project. Στη συνέχεια πρέπει να 
αποθηκεύσει να ταξινομήσει και να οργανώσει σε φακέλους στον 
υπολογιστή της το υλικό που συνέλλεξε. Αρχεία κείμενων, εικόνας, βίντεο, 
ήχων, συλλέγονται από την σελίδα τις Europeana τη σελίδα της Ενικής 
πινακοθήκης της Wikipedia του YouTube αλλά και άλλων ιστοσελίδων. 
Προτεινόμενα προγράμματα ιστοεξερεύνησης (Firefox – Chrome). 
Παρατίθεται δείγμα των ομάδων στο Παράρτημα 01 

45 Λεπτά 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
02 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν ένα 
συνεργατικό έντυπο (Δημιουργία τεύχους πληροφοριών για τα έργα και 
τους καλλιτέχνες) στον επεξεργαστή κειμένου του υπολογιστή τους. Η 
κάθε ομάδα έχει ήδη συλλέξει τις πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και το 
έργο του από την προηγούμενη δραστηριότητα. Το συνεργατικό αυτό 
έντυπο θα αποτελέσει και το έντυπο πληροφοριών της εικονικής έκθεσης. 
Μέσα σε αυτό θα πρέπει να περιέχονται πληροφορίες χωριστά για το κάθε 
έργο και τον δημιουργό του. Πρέπει να επεξεργαστεί και να διαμορφωθεί 
σωστά με τα καταλληλά ψηφιακά εργαλεία ώστε να είναι όμορφο και 
ευανάγνωστο. Στη συνέχεια γίνεται συλλογή των αρχείων κάθε ομάδας 
και η τελική συρραφή ώστε να δημιουργηθεί το τελικό έντυπο 
πληροφοριών τις εικονικής έκθεσης.  
Προτεινόμενο προγραμμα δημιουργίας εντύπων (Libreoffice Writer). 
Παρατίθεται δείγμα της δραστηριότητας στο Παράρτημα 02 

45 Λεπτά 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
03 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν μια 
συνεργατική πολυμεσική παρουσίαση. Κάθε ομάδα δημιουργεί μια η δυο 
διαφάνειες για το έργο και  τον καλλιτέχνη που έχει αναλάβει. Στις 
διαφάνειες περιλαμβάνονται εικόνες βίντεο και τα βασικά στοιχεία του 
πινακα. Συνολικά στο τέλος προκύπτει μια συνεργατική παρουσίαση στην 
οποία περιλαμβάνονται όλα τα έργα και οι καλλιτέχνες. Διαμοιράζεται και 
παρουσιάζεται στην ολομέλεια της τάξης. Αντιπρόσωπος της κάθε ομάδας 
αναλαμβάνει την παρουσίαση της διαφάνειας που δημιούργησε η ομάδα 
του.  
Προτεινόμενο προγραμμα παρουσίασης είναι το (Libreoffice Impress). 
Παρατίθεται δείγμα της δραστηριότητας στο Παράρτημα 03 

45 Λεπτά 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
04 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες καλούνται να επεξεργαστούν τις 
εικόνες που συνέλεξαν. Συγκεκριμένα πρέπει να τοποθετήσουν μια 
ψηφιακή κορνίζα στον ψηφιακό πίνακα ζωγραφικής τους κάνοντας χρήση 
του διαδικτυακού προγράμματος Pixlr. Αφού επιλέξουν την κορνίζα και 
τον πίνακα τα φορτώνουν τα αρχεία στο πρόγραμμα Pixlr και κάνουν τις 
κατάλληλες επεξεργασίας ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένας άρτια 
κορνιζωμένος πίνακας ζωγραφικής. Στη συνέχεια κατεβάζουν το τελικό 

45 Λεπτά 

https://drive.google.com/drive/folders/1CFvaPgNR-6T8146qAwSEDcfDN87C5bJu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CFvaPgNR-6T8146qAwSEDcfDN87C5bJu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IzgzPLeeVb2Q7Xq17LJB1SLM3-4y4uJP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IzgzPLeeVb2Q7Xq17LJB1SLM3-4y4uJP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vr1NH7nWngvzFoD-KTa9MAt1aHu1WU_S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vr1NH7nWngvzFoD-KTa9MAt1aHu1WU_S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JwgkxHfNv7aok3hJ7XgK-HNkuO8T6FxW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JwgkxHfNv7aok3hJ7XgK-HNkuO8T6FxW?usp=sharing
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Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία Διάρκεια 

επεξεργασμένο υλικό (αρχείο εικόνας) στον υπολογιστή τους για να το 
χρησιμοποιήσουν αργότερα ως εκθεμα στην εικονική έκθεση. 
Προτεινόμενο προγραμμα δημιουργίας παρουσίασης (https://pixlr.com).  
Παρατίθεται δείγμα της δραστηριότητας στο Παράρτημα 04 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
05 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες καλούνται να επεξεργαστούν με τη 
βοήθεια του διαδικτυακού προγράμματος Pixlr τον πινακα ζωγραφικης 
τους και να  τον τροποποιήσουν με κατάλληλα φίλτρα σε μορφή 
περιγράμματος. Στη συνέχεια δημιουργούν ένα συνδυαστικό αρχείο 
εικόνας όπου στη αριστερή πλευρά υπάρχει ο πρωτότυπος πίνακας και 
στη δεξιά το σκαρίφημα. Αυτό το αρχείο το αποθηκεύουν στον 
υπολογιστή τους και αργότερα το εισάγουν στο προγραμμα  της 
ζωγραφικής των Windows. Με την προσεκτική χρήση και συνδυασμό των 
κατάλληλων εργαλείων της ζωγραφικης των Windows (ψηφιακό πινέλο 
ρυθμιζόμενου πάχους, διαφάνεια χρώματος, ακουαρέλες, λάδια,  
νερομπογιές και μαρκαδόρους) οι μαθητές προσπαθούν να μπούνε στη 
θέση του ζωγράφου και να ζωγραφίσουν τον πινακα με την τεχνική του. 
Προτεινόμενο προγραμμα δημιουργίας παρουσίασης (Windows Paint). 
Παρατίθεται δείγμα της δραστηριότητας στο Παράρτημα 05 

45 Λεπτά 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
06 

Προγραμματισμός στο Scratch: Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες 
καλούνται να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν για τον δικό τους 
πίνακα έναν ηλεκτρονικό ξεναγό στην Αγγλική γλώσσα. Αυτό θα 
πραγματοποιηθεί μέσο μιας ιστορίας κινούμενων γραφικών με βάση το 
υλικό των εικόνων που συγκεντρώθηκε και επεξεργάστηκε σε 
προηγούμενες Δραστηριότητες. Το σεναριο προγραμματισμού γίνεται 
μόνο μέσω τις διαδικτυακής πλατφόρμας του Scratch γιατί χρειάζονται να 
χρησιμοποιηθούν οι ρουτίνες τεχνίτης νοημοσύνης που διαθέτει το 
πρόγραμμα. Αυτές για να δουλέψουν σωστά και να κάνουν ορθά τη 
μεταγλώττιση στα αγγλικά πρέπει να έχουν σύνδεση τους με την 
διαδικτυακή βάση δεδομένων της google. 
Προτεινόμενο προγραμμα δημιουργίας παρουσίασης (Scratch.mit.edu) 
Παρατίθεται δείγμα της δραστηριότητας στο Παράρτημα 06 

45 Λεπτά 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
07 

Ρομποτική με το Lego Wedo 2.0: Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες 
καλούνται να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν το δικό τους 
ρομποτικό σύστημα συναγερμού με αισθητήρα απόστασης με το Lego 
Wedo 2.0. Η κάθε ομάδα πρέπει να φανταστεί μια κατασκευή και να την 
προγραμματίσει με βάση τη φιλοσοφία ότι οι επισκέπτες δεν πρέπει να 
πλησιάζουν πολύ κοντά στον πινακα και πολύ περισσότερο να τον 
αγγίζουν από περιέργεια. Το σύστημα αυτοματισμού μέσω του αισθητήρα 
αποστασης θα μπορεί να μετρά την απόσταση του θεατή από το έργο και 
όταν αυτός πλησιάσει περισσότερο από την προβλεπόμενη απόσταση θα 
ενεργοποιείτε ένας προειδοποιητικός ήχος συναγερμού για να αποτρέπει 
την περεταίρω προσέγγιση του επισκέπτη στο έργο. 
Προτεινόμενο σετ  ρομποτικής και προγραμματισμού (Lego Wedo 2.0).  
Παρατίθεται δείγμα της δραστηριότητας στο Παράρτημα 07 

45 Λεπτά 

https://drive.google.com/drive/folders/1dAa67DQzdNk0ugsj8a8lnhS-hF9ANPxp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dAa67DQzdNk0ugsj8a8lnhS-hF9ANPxp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jqB_6kUTVAymhhgWF4fueomSULnv6kZW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jqB_6kUTVAymhhgWF4fueomSULnv6kZW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cza5HCnJXd4drbNDLf7OBbs5C2GJYP7Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cza5HCnJXd4drbNDLf7OBbs5C2GJYP7Z?usp=sharing
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-
08 

Εικονική έκθεση με έργα της Εθνικής Πινακοθήκης: Οι μαθητές 
χωρισμένοι στις ομάδες τους καλούνται να δημιουργήσουν μέσω της 
διαδικτυακής σελίδας www.artsteps.com μια συνεργατική εικονική 
έκθεση (Vr Exhibition). Είναι η τελευταία και η πιο ενδιαφέρουσα 
δραστηριότητα όλου του Project. Οι ομάδες έχουν επεξεργαστεί ήδη τους 
πίνακες ζωγραφικης και είναι έτοιμες να τους αναρτήσουν στην εικονική 
έκθεση. Αποφασίζουν στην ολομέλεια το πρότυπο της έκθεσης που θα 
χρησιμοποιηθεί και αφού γίνει μια θεωρητική συζήτηση για τη διάταξη 
των εκθεμάτων κάθε ομάδα τοποθετεί τον δικό της πίνακα και το σχετικό 
πολυμεσικό περιεχόμενο που τον συνοδεύει στο σημείο της έκθεσης που 
έχει προεπιλέγει. Ταυτόχρονα με την έκθεση λειτουργούμε και το 
προγραμμα (Ηλεκτρονικός ξεναγός στα Αγγλικά) της Δραστηριότητας 6. 
Έτσι κάθε φορά που ο περιηγητής βρίσκεται μπροστά από ένα πινακα της 
εικονικής έκθεσης πατάει στο Scratch το πλήκτρο με τον αντίστοιχο 
αριθμητικό κωδικό του πινακα και ο ηλεκτρονικός ξεναγός του δίνει τις 
απαραίτητες πληροφορίες του πινακα στα αγγλικά. Για να μπορέσουμε να 
βλέπουμε τα δυο προγράμματα ταυτόχρονα στην οθόνη του υπολογιστή 
μας την  χωρίζουμε σε αναλογία 2/5 Scratch και 3/5 Vr Exhibition. 
Προτεινόμενο πρόγραμμα εικονικής έκθεσης (www.artsteps.com). 
Παρατίθεται δείγμα της δραστηριότητας στο Παράρτημα 08 

45 Λεπτά 

Αξιολόγηση 

Σύγχρονη αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της κάθε ομάδες αλλά και του κάθε μαθητή χωριστά γίνεται κατά 

τη διάρκεια των συνεργατικών παρουσιασεων στην ολομέλεια της τάξης αλλά και με το συνεργατικό 

παραδοτέο συνοδευτικό αρχείο. Πχ η Δραστηριοτητα-01 καταλήγει σε ένα έγγραφο (φυλλάδιο 

πληροφοριών) το οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα έργα της έκθεσης. Η κάθε ομάδα είναι 

υποχρεωμένη να παρουσιάσει τη δουλειά της στις υπόλοιπες σε μια συζήτηση – παρουσίαση 

ολομέλειας. Εκεί κάθε μέλος της κάθε ομάδας παρουσιάζει ένα τμήμα τις ομαδικής εργασίας και 

απαντάει στις ερωτήσεις των συμμαθητών του. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ανά 2 έως 4 

δραστηριότητες. 

Ασύγχρονη αξιολόγηση: Όλες οι δραστηριότητες του Project μαζί με τις πληροφορίες για την 

ολοκλήρωση τους είναι αναρτημένες και στην E-class του μαθήματος. Όταν κάποιος μαθητής δεν είναι 

για οπουδήποτε λόγο παρόν στην τάξη μπορεί να μπει στη Δραστηριότητα με τους κωδικούς του από το 

σπίτι και βλέποντας τις σχετικές οδηγίες (Βίντεο Tutorial),  να προχωρήσει μόνος του στην ολοκλήρωση 

του έργου. Για όσους μαθητές δουλεύουν ασύγχρονα στο τέλος κάθε δραστηριότητας  υπάρχει μια 

Google form μέσα απο την οποία οι μαθητές αξιολογούν την εμπειρία τους από την δραστηριότητά και 

καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. 

 

 

******************************* ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ******************************** 

https://www.artsteps.com/view/6251fd63c664ff528ecb2032?currentUser
https://www.artsteps.com/view/6251fd63c664ff528ecb2032?currentUser
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Σχόλια μαθητών/-ριών 

Σύγχρονη επικοινωνία: Για τις ανάγκες του Project δημιουργήθηκε ένα Padlet μέσω του οποίου οι 

μαθητές μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών κατά τη διάρκεια 

της εργασία τους μέσα στην εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου. Η επικοινωνία είναι ευχάριστη και 

αποτελεσματική. Επίσης για τα μεγαλύτερα αρχεία χρησιμοποιούν το Gmail γενικού σκοπού του 

εργαστήριου υπολογιστών. Μαθητές από τις τάξεις στις οποίες εφαρμόστηκαν πιλοτικά μερικές από τις 

δραστηριότητες του Project δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τον ιστότοπο Europeana και τον συνδυασμό 

Τ.Π.Ε. και Τέχνης. 

Ασύγχρονη επικοινωνία: Στο μάθημα της πληροφορικής εφαρμόζεται η ασύγχρονη πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης E-class. Μέσα αυτής και της λειτουργίας του τοίχου επικοινωνίας της οι μαθητές 

ανταλλάσσουν μηνύματα τόσο μεταξύ τους όσο και με τον διδάσκοντα. Επίσης η επικοινωνία γίνεται και 

μέσω του email σχολικού δικτύου που διαθέτει ο κάθε μαθητής. Η πιλοτική ομάδα μαθητών που 

δούλεψε το πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας E-class κατάφερε να φέρει σε πέρας το κομμάτι του έργου 

που τους ανατέθηκε και δηλώνει πολύ ευχαριστημένη γιατί μέσω των (Βίντεο Tutorial)  μπορέσαν να 

εξελίξουν πολύ τις γνώσεις τους και διευκολύνθηκαν πολύ στη ροή της εργασίας τους. 

Παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού 

Για να υλοποιηθεί αυτό το Project στο χρόνο που έχει προβλεφθεί εφαρμόστηκε σε όλες της 

δραστηριότητες η παιδαγωγική τεχνική της αντεστραμμένης τάξης. Όλες οι δραστηριότητες του Project 

ανέβηκαν στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευση E-class και οι μαθητές είχαν πρόσβαση σε αυτές 

και από το σπίτι τους. Οι οδηγίες που δοθήκαν ήταν οι ομάδες να προετοιμάζονται όσο τον δυνατόν 

καλυτέρα από το σπίτι για την προγραμματισμένη δραστηριότητα ώστε την ημέρα του μαθήματος μέσα 

στο εργαστήριο η συνεργασία να είναι όσο το δυνατό καλύτερη και να πετύχει τα βέλτιστα 

αποτελέσματα. Επίσης χρειάστηκε να δημιουργηθεί μια σειρά βίντεομαθημάτων τα οποία φάνηκαν 

πολύ χρήσιμα στην ασύγχρονη προετοιμασία των μαθητών αλλά και μέσα στην τάξη.  

Μέρος του Project εφαρμόστηκε πιλοτικά πριν τις γιορτές του Πάσχα σε επιλεγμένες τάξεις (Ε΄- ΣΤ΄) 

δημοτικών σχολείων. Η ροή εργασιών μέσα στο εργαστήριο ήταν απολυτά ομαλή και οι στόχοι 

αποδείχθηκαν ρεαλιστικοί. Οι ομάδες κατάφεραν να φέρουν σε πέρας τις δραστηριότητες που τους 

ανατέθηκαν στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Από την παρατήρηση στο πεδίο προκύπτει το 

ασφαλές συμπέρασμα ότι οι μαθητές έχουν τη διάθεση και την όρεξη να ασχοληθούν με σύνθετα εργα 

που συνδυάζουν την ψηφιακή εκπαίδευση με την πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης η επιμέλεια των 

κείμενων που χρησιμοποιήθηκαν , καθώς και η αφήγηση στα βίντεο που έγινε από την Διευθύντρια της 

Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, ενθουσίασαν και 

εμπνεύσανε τους μαθητές. Επίσης ένα μέρος του Project εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μια ομάδα εθελοντών 

μαθητών οι οποίοι είχαν τη διάθεση να δουλέψουν μέσα στις διακοπές του Πάσχα. 

Το τελικό αποτέλεσμα για όλους μας ήταν αναπάντεχο και μας ενθουσίασε. Ποτέ πριν δεν είχαμε 

εργαστεί πάνω σε εικονικές εκθέσεις και η εμπειρία μας ήταν πρωτόγνωρη. Είμαστε πλέον σίγουροι ότι 

ο καθένας από εμάς στο άμεσο μέλλον θα δημιουργήσει επιπλέον εικονικές εκθέσεις με πολιτιστικό 

περιεχόμενο από πόρους Europeana προσωπικού ενδιαφέροντος. 

Το έργο παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» που έγινε στην περιοχή 

μας και κέρδισε πολύ θετικές κριτικές από τους γονείς των παιδιών που συμμετείχαν στο προγραμμα, 

τους επισκέπτες αλλά και τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι με τη σειρά τους μας προτείναν την 

ψηφιοποίηση πόρων πολιτιστικής κληρονομίας οι οποίοι εκτίθενται στα τοπικά μουσεία και την 
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αντίστοιχη προβολή τους από ανάλογη ψηφιακή εκθεση. Η πρόταση αυτή μας χαροποίησε ιδιαίτερα 

γιατί και ήταν μια έμπρακτη επιβεβαίωσή  ότι μια εργασία που γίνεται μέσα στο σχολείο μπορεί να 

εμπνεύσει όχι μόνο τους μαθητές  αλλά και να βρει έμπρακτη ανταπόκριση από την τοπική κοινότητα.  

Η ομάδα μας έτοιμη για κάθε πρόκληση όσο μεγάλη και αν είναι. 

 

Εικονική έκθεση με έργα της Εθνικής Πινακοθήκης και χρήση ηλεκτρονικού ξεναγού - Μάιος 2022 

Πληροφορίες για το έργο Europeana DSI-4 

H Europeana 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. 

Το European 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 Schoolnet στο 

πρόγραμμα Europeana DSI-4 είναι να συνεχίσει να επεκτείνει την κοινότητα εκπαίδευσης Europeana. 

  

https://drive.google.com/file/d/1UhXRrWKi_Fh-eDIsWaJF2Tf7wB0h3OYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UhXRrWKi_Fh-eDIsWaJF2Tf7wB0h3OYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UhXRrWKi_Fh-eDIsWaJF2Tf7wB0h3OYT/view?usp=sharing
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
https://drive.google.com/file/d/1UhXRrWKi_Fh-eDIsWaJF2Tf7wB0h3OYT/view?usp=sharing
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Παράρτημα 

 

Κατανομή ομάδων εργασίας 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟ 

Ομάδα - 01 Nikolaos Lytras Το ψάθινο καπέλλο  

Ομάδα - 02 Nikólaos Gýzīs Ιδού ο Νυμφίος έρχεται  

Ομάδα - 03 Andreas Pavias  Η Σταύρωση  

Ομάδα - 04 Theodoros Vryzakis Το ψαριανό μοιρολόι 

Ομάδα - 05 EL Greco Η ταφή του Χριστού 

Ομάδα - 06 EL Greco Η συναυλία των Αγγέλων 
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Παράρτημα δραστηριότητας – 01 

Ιστοεξερεύνηση 

 

Παράρτημα δραστηριότητας - 02 

Επεξεργασία κειμένου 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CFvaPgNR-6T8146qAwSEDcfDN87C5bJu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CFvaPgNR-6T8146qAwSEDcfDN87C5bJu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IzgzPLeeVb2Q7Xq17LJB1SLM3-4y4uJP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IzgzPLeeVb2Q7Xq17LJB1SLM3-4y4uJP?usp=sharing
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Παράρτημα δραστηριότητας - 03 

Δημιουργία παρουσιάσεων  

 

Παράρτημα δραστηριότητας - 04 

Επεξεργασία εικόνας 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vr1NH7nWngvzFoD-KTa9MAt1aHu1WU_S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Vr1NH7nWngvzFoD-KTa9MAt1aHu1WU_S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JwgkxHfNv7aok3hJ7XgK-HNkuO8T6FxW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JwgkxHfNv7aok3hJ7XgK-HNkuO8T6FxW?usp=sharing
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Παράρτημα δραστηριότητας - 05 

Ζωγραφική στα Windows 

 

Παράρτημα δραστηριότητας - 06 

Προγραμματισμός στο Scratch 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1dAa67DQzdNk0ugsj8a8lnhS-hF9ANPxp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dAa67DQzdNk0ugsj8a8lnhS-hF9ANPxp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jqB_6kUTVAymhhgWF4fueomSULnv6kZW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jqB_6kUTVAymhhgWF4fueomSULnv6kZW?usp=sharing
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Παράρτημα δραστηριότητας - 07 

Ρομποτική Lego Wedo 2.0: Συναγερμός απόστασης  

 

Παράρτημα δραστηριότητας - 08 

VR Exhibition - Επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cza5HCnJXd4drbNDLf7OBbs5C2GJYP7Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cza5HCnJXd4drbNDLf7OBbs5C2GJYP7Z?usp=sharing
https://www.artsteps.com/view/6251fd63c664ff528ecb2032?currentUser
https://www.artsteps.com/view/6251fd63c664ff528ecb2032?currentUser
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