
 

 

Σενάριο μάθησης Europeana 
(Εκπαιδευτικοί) 

 

Τίτλος   

Το παιδί στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης  

Δημιουργοί 

Ειρήνη Ζαζάνη  

Σύνοψη 

Το σενάριο στοχεύει στο να αναδείξει τις αρνητικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης -στα 

πρώτα της στάδια- στη ζωή των παιδιών. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί η εκμετάλλευση της παιδικής 

εργασίας και η απουσία οποιασδήποτε έννοιας δικαιωμάτων και πρόνοιας. Παράλληλα, τα παιδιά 

κατανοούν τη λειτουργία και σημασία της πύλης της Europeana για ανεύρεση υλικού κι έρευνα.   

Λέξεις-κλειδιά 

Βιομηχανοποίηση, εργοστάσια, παιδιά-εργάτες, βιομηχανική επανάσταση, παιδική εργασία, 

εκμετάλλευση παιδικής εργασίας  

Συνοπτικός πίνακας 

Συνοπτικός πίνακας  
Τομέας Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου   

 

Θέμα Η βιομηχανική επανάσταση (Ιστορία) 
 

Ηλικία μαθητών/-
ριών 

14 

Χρόνος 
προετοιμασίας 

3 ώρες περίπου, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να οργανώσει το σενάριο, να 
διεξαγάγει την απαραίτητη έρευνα στο Διαδίκτυο και τους πόρους της 
europeana και της historiana, να καταλήξει στα ερωτήματα για τις ομάδες και 
να δημιουργήσει «σελίδες/τοίχους» στις διαδικτυακές πλατφόρμες που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.     

Χρόνος 
διδασκαλίας 

6 διδακτικές ώρες (6 μαθήματα 40λεπτα) 

Διδακτικό υλικό 
στο Διαδίκτυο  

 
https://historiana.eu/historical-content/source-collections/people-at-work 
 
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-pedia-pou-zousan-mesa-sta-tounel-ke-
pethenan-gia-na-xechreosoun-i-ikogenies-tous-ta-pedia-kanarinia-ton-
amerikanikon-anthrakorichion/ 
 

https://historiana.eu/historical-content/source-collections/people-at-work
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-pedia-pou-zousan-mesa-sta-tounel-ke-pethenan-gia-na-xechreosoun-i-ikogenies-tous-ta-pedia-kanarinia-ton-amerikanikon-anthrakorichion/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-pedia-pou-zousan-mesa-sta-tounel-ke-pethenan-gia-na-xechreosoun-i-ikogenies-tous-ta-pedia-kanarinia-ton-amerikanikon-anthrakorichion/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-pedia-pou-zousan-mesa-sta-tounel-ke-pethenan-gia-na-xechreosoun-i-ikogenies-tous-ta-pedia-kanarinia-ton-amerikanikon-anthrakorichion/
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https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-
ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-gia-
na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-solines/ 
 
https://provo.gr/23-potografies-paidikis-ergasias-pou-allaksan-thn-
amerikanikh-viomixania/ 
 
https://answergarden.ch/ 
 
https://coggle.it/ 
 
https://padlet.com/ 
 
https://dotstorming.com/ 
 
https://www.docs.google.com/ 
 
https://docs.google.com/forms/u/0/ 
 
https://ahaslides.com/ 
 
https://kahoot.it/ 
 
https://quizizz.com/?fromBrowserLoad=true 
 
https://www.surveymonkey.com/ 
 
https://www.mentimeter.com/ 
 
 

Διδακτικό υλικό 
εκτός Διαδικτύου 

Κόλλες αναφοράς, στιλό, μολύβι, μαρκαδόρος-υπογραμμιστής 

Πόροι Europeana 
που 
χρησιμοποιήθηκαν 

 
 children working in mines 
 
εργάτες στην αίθουσα εργοστασίου 
 
εργάτες εργοστασίου 
 
εργάτες στην αίθουσα εργοστασίου 
 
παιδιά που δένουν χαλί σε ένα εργοστάσιο χαλιών 
 
Saddie Pheiffer, spinner in a cotton mill 
 
εργάτες σε εργοστάσιο ζυμαρικών 
 
workers inside the factory Grober 

https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-gia-na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-solines/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-gia-na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-solines/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-gia-na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-solines/
https://provo.gr/23-potografies-paidikis-ergasias-pou-allaksan-thn-amerikanikh-viomixania/
https://provo.gr/23-potografies-paidikis-ergasias-pou-allaksan-thn-amerikanikh-viomixania/
https://answergarden.ch/
https://coggle.it/
https://padlet.com/
https://dotstorming.com/
https://www.docs.google.com/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://ahaslides.com/
https://kahoot.it/
https://quizizz.com/?fromBrowserLoad=true
https://www.surveymonkey.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.europeana.eu/el/item/9200579/xunnx9s7
https://www.europeana.eu/el/item/2021009/_5dda3d45_c939_471a_b7cf_56a8707a0d23?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/2021009/_771c26f5_6490_44be_902e_b592688ca96a?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/2021009/_65331f4b_5457_4849_b17f_c2dfa40b921b?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/2021007/_SLSA_1024_SLSA_1024_3A9_foto_10?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/90402/RP_F_2011_73
https://www.europeana.eu/el/item/2024914/photography_ProvidedCHO_Ajuntament_de_Girona_343089?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/2024914/photography_ProvidedCHO_Ajuntament_de_Girona_342449
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Children in the machine 
(επειδή η πηγή είναι στα αγγλικά, ο πόρος θα ανατεθεί σε μαθητές/τριες που 
έχουν την ευχέρεια να κατανοήσουν κείμενα στην αγγλική) 

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 

Το θέμα της παιδικής εργασίας την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης εντάσσεται στο ελληνικό 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην Ενότητα 13 της Ιστορίας της Γ΄ /σίου, όπου γίνεται λόγος για τις 

κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης και,  μεταξύ άλλων, υπάρχει και 

σκίτσο παιδιών σε ανθρακωρυχείο. Σχετική πηγή υπάρχει και στην Ενότητα 1 («Η εποχή του 

Διαφωτισμού», σελ. 10), η οποία αναφέρεται στην εκβιομηχάνιση και τα παιδιά.  

Σκοπός του μαθήματος 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες ότι τα δικαιώματα του παιδιού,  

που σήμερα προστατεύονται και είναι κατοχυρωμένα, δεν υπήρξαν πάντα κάτι αυτονόητο και δεδομένο. 

Η βιομηχανική επανάσταση δεν αποτέλεσε μόνο μία καμπή με θετικές εξελίξεις στην οικονομία, αλλά 

στα πρώτα χρόνια της αποτέλεσε μελανό σημείο για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, ειδικά τα παιδιά, 

των οποίων οι συνθήκες εργασίες ήταν δύσκολες και συχνά επικίνδυνες. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες θα 

καλλιεργήσουν τον γλωσσικό τους γραμματισμό (κατανόηση κειμένων, παραγωγή περιλήψεων/ 

παρουσιάσεων/αφηγηματικών κειμένων, δημιουργική γραφή), τον οπτικό τους γραμματισμό 

(αποκωδικοποίηση εικόνων/φωτογραφιών: περιγραφή, επισήμανση συνθηκών και λόγων λήψης των 

φωτογραφιών, συναισθήματα και σκέψεις εικονιζόμενων, κτλ.), καθώς και τον ψηφιακό τους 

γραμματισμό (π.χ. εύρεση των κατάλληλων λέξεων-κλειδιά για επιτυχή αποτελέσματα στην πλατφόρμα 

της europeana, χρήση web 2 εργαλείων και πλατφορμών για ανάρτηση και ομαδοποίηση υλικού και 

αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος.  

Αποτέλεσμα του μαθήματος 

Αναμένεται οι μαθητές/τριες να συνεργαστούν σε ομάδες και να παράξουν/παραγάγουν παρουσιάσεις 

με γραπτό και οπτικό υλικό πάνω στο εν λόγω θέμα, να προβούν σε δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής που θα βασίζονται σε οπτικό υλικό, να επιχειρηματολογήσουν και να αξιολογήσουν με κριτικό 

τρόπο τις εργασίες των υπόλοιπων ομάδων. Από την άλλη, αναμένεται οι μαθητές/τριες να βρουν χαρά 

από την όλη διαδικασία, καθώς η όλη προσέγγιση είναι εν πολλοίς μαθητοκεντρική, αλλά και 

περιλαμβάνει και δημιουργικά/παιγνιώδη διαδικτυακά εργαλεία.      

Τάσεις 

Οι μαθητές/τριες δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και μαθαίνουν για ένα θέμα μέσα από τη συνεργασία 

και την επικοινωνία. Από την άλλη, επιτυγχάνεται ο αναστοχασμός, η αυτοαξιολόγηση και η 

https://www.europeana.eu/el/blog/children-in-the-machine-lewis-hines-photography-and-child-labour-reform
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ετεροαξιολόγηση, υπάρχει αλληλεπίδραση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και διαχείριση πηγών 

ανοιχτού κώδικα (μαθητοκεντρική διαδικασία). Επιπλέον, οι μαθητές/τριες γίνονται ερευνητές, 

καταγράφουν τα πορίσματά τους και στοχάζονται επί των αποτελεσμάτων (διερευνητική μάθηση), ενώ 

ενισχύεται η δημιουργικότητά τους μέσα από τους ρόλους που υιοθετούν με πλαίσιο αναφοράς την 

πρώιμη βιομηχανική επανάσταση, καθώς και την προσπάθεια αποκωδικοποίησης φωτογραφιών.    

Βασικές ικανότητες                                                                                                                                                       

Συνεργασία: Οι μαθητές/τριες δουλεύουν σε ομάδες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παίρνουν αποφάσεις 

από κοινού, συνθέτουν κείμενα κι αξιολογούν ως ομάδα δουλειές άλλων.  

Δημιουργικότητα: Οι μαθητές/τριες καλούνται να επιδείξουν δημιουργική σκέψη προβαίνοντας σε 

εικασίες με βάση φωτογραφίες που έχουν ανακτήσει από την europeana. Παράλληλα, τους ανατίθεται 

σε επίπεδο ομάδας ένας ρόλος και πρέπει να αναπτύξουν την ανάλογη επιχειρηματολογία που ταιριάζει 

τόσο σε αυτόν όσο και στο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο της βιομηχανοποιημένης Αγγλίας των αρχών του 

19ου αιώνα.  

Επικοινωνία: Οι μαθητές/τριες επικοινωνούν μεταξύ τους τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και με την 

ολομέλεια της τάξης, καθώς καλούνται να αξιολογήσουν και να ανατροφοδοτήσουν και τις εργασίες των 

άλλων ομάδων.  

Κριτική σκέψη: Οι μαθητές/τριες καλούνται από την έρευνά τους να κατανοήσουν τις πηγές, να 

συγκεντρώσουν τα πιο σημαντικά στοιχεία πάνω στο θέμα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

Επιπλέον, βάζουν στην αναζήτηση της europeana κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, προκειμένου τα 

αποτελέσματα οπτικού υλικού να είναι επιτυχή. Τέλος, κρίνουν με εποικοδομητικό τρόπο τις εργασίες 

των υπόλοιπων ομάδων και συνδυάζουν το οπτικό υλικό με γραπτά κείμενα και προηγούμενες γνώσεις 

τους.  

Πληροφοριακός γραμματισμός: Οι μαθητές/τριες καλούνται να αναρτήσουν υλικό σε πλατφόρμες, 

κάνουν χρήση web 2 εργαλείων για αξιολογήσεις και να ερευνήσουν με κριτικό τρόπο την πύλη της 

europeana.  

Δραστηριότητες                                                                                                                                                              

Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία Διάρκεια 

Εισαγωγή στην 
πλατφόρμα της 
Europeana και της 
σημασίας της 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας  

   Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους/στις μαθητές/τριες 
   τη europeana (τι είναι, τι περιέχει, πώς γίνεται η έρευνα, κτλ.) 
   καθώς και την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας  

     με τα συνακόλουθα σύμβολα.   
 

 
25΄ 
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Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία Διάρκεια 

 
Brainstorming με 
βάση μία εικόνα και 
συλλογή των 
απαντήσεων στο 
answergarden  

Οι μαθητές/τριες, με βάση την εικόνα του σχολικού βιβλίου  
Ιστορίας στην Ενότητα 13 που δείχνει παιδιά σε ανθρακωρυχείο  
την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και την πηγή          
στην Ενότητα 1 (σελ. 10) που αναφέρεται στις κοινωνικές  
επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης, καθώς και προηγούμενες  
γνώσεις τους, προχωρούν σε ένα brainstorming για τους κινδύνους  
και τις συνθήκες εργασίας των παιδιών στη βιομηχανική 
επανάσταση. Οι προτάσεις καταγράφονται σε ένα answergarden,  
το οποίο σχολιάζεται σύντομα από την ολομέλεια και πρόκειται  
να δοθεί σε εκτυπώσιμη μορφή στις ομάδες που  
θα δημιουργηθούν, γιατί θα χρειαστεί στις επόμενες δραστηριότητες.    

 
20’ 

 
Χωρισμός των 
μαθητών/τριών σε 
ομάδες κι έρευνα 
αντίστοιχων  
εικόνων στην 
πλατφόρμα της 
europeana   

             
Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων,  
με διακριτούς ρόλους για το κάθε μέλος, για τους οποίους  
θα αποφασίσει η ίδια η  ομάδα, και καλούνται να αναζητήσουν  
και να σχολιάσουν ανάλογες εικόνες παιδιών στη  
βιομηχανική επανάσταση από το αποθετήριο της europeana.  
Είναι σημαντικό να εξηγήσουν σε γραπτό κείμενο τη  
διαδικασία που ακολούθησαν στην έρευνα (π.χ. λέξεις- 
κλειδιά που έβαλαν, γλώσσα αναζήτησης, κτλ.), για ποιο  
λόγο επέλεξαν τη συγκεκριμένη φωτογραφία,  
να γράψουν τα στοιχεία της και να προχωρήσουν σε  
εικασίες, π.χ. λόγοι που ωθούσαν τα παιδιά στην εργασία,  
κινδύνους που αντιμετώπιζαν, σκέψεις και συναισθήματά τους  
πριν, κατά τη διάρκειά και μετά το τέλος της εργασίας,  
την οικογενειακή τους κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης  
κι εργασίας, συνέπειες από την πολύωρη κι ανθυγιεινή  
εργασία, εάν νομίζουν ότι υπήρχε για τα παιδιά 
ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία, εάν πήγαιναν σχολείο,  
τι προβλέπουν για τη ζωή των απεικονιζόμενων παιδιών,  
εάν, κατά τη γνώμη τους, υπήρχε κάποιος/α να ενδιαφέρεται  
γι’ αυτά, λόγοι λήψης της φωτογραφίας, κτλ. 
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να εντοπίσουν τις παραπάνω  
φωτογραφίες, των οποίων τα λινκ αναγράφονται στο πεδίο 
«Πόροι Europeana». Εάν οι μαθητές/τριες δυσκολεύονται,  
ο/η εκπαιδευτικός επεμβαίνει διακριτικά. Στη συνέχεια, τα παιδιά  
κάνουν σύγκριση ανάμεσα στα δικά τους πορίσματα για τους κινδύνους  
και τις συνθήκες εργασίας των παιδιών στη βιομηχανική 
επανάσταση και σε αυτά που είχαν προκύψει στην  
προηγούμενη δραστηριότητα από το answergarden, και καταγράφουν  
τις παρατηρήσεις τους.   
 

 
60’  
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Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία Διάρκεια 

 
Περαιτέρω 
διαδικτυακή έρευνα  
 

 
Ο/Η εκπαιδευτικός αναθέτει στις ομάδες των παιδιών κάποιες 
Ιστοσελίδες για περαιτέρω έρευνα πάνω στο θέμα. Οι ιστοσελίδες 
προέρχονται από τη Historiana (Child labour as a cheap labour force of 
industrial revolution και Regulation of child labour), τη Μηχανή του χρόνου ( 
επίσης https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-
ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-
gia-na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-
solines/,) τη Europeana –για όσους/ες μαθητές/τριες κατανοούν με ευχέρεια 
την αγγλική γλώσσα, καθώς η συγκεκριμένη πηγή είναι στα αγγλικά- 
(https://www.europeana.eu/el/blog/children-in-the-machine-lewis-hines-
photography-and-child-labour-reform) και  
το provo. Οι ομάδες καταγράφουν τι καινούργιο έμαθαν και τι τους έκανε 
εντύπωση, μην παραλείποντας να αναφέρουν την πηγή.   
 

 
45΄ 

 
Σύνθεση κειμένου 
ή εννοιολογικού 
χάρτη  και ανάρτησή 
του στο padlet ή το 
dotstorming  

 
Οι ομάδες καλούνται να συνθέσουν ένα κείμενο δύο παραγράφων  
με όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει, καθώς και τα συμπεράσματα,   
τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους πάνω στο θέμα. Το κείμενο μαζί  
με μια φωτογραφία της επιλογής τους, που πληροί τα κριτήρια ελεύθερης  
χρήσης κι αναπαραγωγής της και στην οποία οι μαθητές/τριες  
θα μπορούσαν να βάλουν και μία λεζάντα, αναρτούν σε ένα  
padlet ή dotstoming που έχει προηγουμένως δημιουργήσει  
ο/η εκπαιδευτικός για την ολομέλεια. Και οι δύο πλατφόρμες επιτρέπουν 
τη διάδραση/ αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών, καθώς η  
μία ομάδα θα μπορεί να σχολιάζει και να ανατροφοδοτεί την άλλη  
με θετικές παρατηρήσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, 
όπως το περιεχόμενο/καινούργια δεδομένα και η σαφήνεια στην έκφραση. 
Εναλλακτικά, οι μαθητές/τριες θα μπορούσαν, αντί για το κείμενο των δύο 
παραγράφων, να χαρτογραφήσουν τα δεδομένα τους σε ένα coggle, το 
οποίο, στη συνέχεια, θα αναρτήσουν σε μία από τις προαναφερθείσες 
πλατφόρμες διάδρασης (padlet ή dotstorming).   
  

 
50΄ 

 
Τελικές εργασίες  

 
Στις ομάδες ανατίθεται από ένας ρόλος: του εργοδότη/αφεντικού, του 
γονέα (πατέρας), του πρωτότοκου αγοριού που είναι 14 ετών, του 
δευτερότοκου γιου που είναι 8 ετών και του εκπροσώπου ενός 
νεοσύστατου οργανισμού για τα δικαιώματα του παιδιού. Το 
ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο είναι η βιομηχανική Αγγλία των αρχών του 19ου 
αιώνα και η υπόθεση έχει να κάνει με μία οικογένεια που είναι χρεωμένη 
και δεν έχουν επαρκείς πόρους για να ζήσουν, οπότε ο πατέρας, σε 
συνεννόηση με το αφεντικό στο εργοστάσιο, ετοιμάζεται να πάρει μαζί του 
στη δουλειά τον δευτερότοκο γιο του. Η κάθε ομάδα πρέπει να αναπτύξει 
τα δικά της επιχειρήματα: το αφεντικό και ο γονέας θέλουν το οχτάχρονο 

 
40’  

https://historiana.eu/historical-content/source-collections/people-at-work
https://historiana.eu/historical-content/source-collections/people-at-work
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-pedia-pou-zousan-mesa-sta-tounel-ke-pethenan-gia-na-xechreosoun-i-ikogenies-tous-ta-pedia-kanarinia-ton-amerikanikon-anthrakorichion/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-gia-na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-solines/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-gia-na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-solines/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-gia-na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-solines/
https://www.mixanitouxronou.gr/ta-paidia-kapnodokatharistes-pou-ypoxreonontan-na-glistroun-mesa-stis-stenes-kaminades-ta-afinan-nistika-gia-na-min-paxainoun-kai-peripou-20-000-apo-afta-pethanan-mesa-stous-solines/
https://www.europeana.eu/el/blog/children-in-the-machine-lewis-hines-photography-and-child-labour-reform
https://www.europeana.eu/el/blog/children-in-the-machine-lewis-hines-photography-and-child-labour-reform
https://provo.gr/23-photografies-paidikis-ergasias-pou-allaksan-thn-amerikanikh-viomixania/
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Ονομασία της 
δραστηριότητας 

Διαδικασία Διάρκεια 

παιδί να πάει στο εργοστάσιο, ενώ τα δύο αγόρια κι ο εκπρόσωπος 
δικαιωμάτων του παιδιού έχουν αντίθετη άποψη. Τα επιχειρήματά τους, 
αφού τα συζητήσουν μεταξύ τους τα μέλη της κάθε ομάδας, τα συνθέτουν 
σε ένα μικρό κείμενο σε ένα  docs.google που έχει φτιάξει προηγουμένως 
ο/η εκπαιδευτικός και είναι ορατό σε όλους/-ες. Η κάθε ομάδα, στη 
συνέχεια, αναρτά για τα κείμενα των άλλων ένα μικρό σχόλιο, στο οποίο 
θα δηλώνει τη συμφωνία ή τη διαφωνία της με τους συλλογισμούς τους. 
Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να ενσαρκώσουν τους ρόλους στην τάξη εν 
είδει θεατρικού ή αγώνα ρητορικής.  
 
Μία άλλη επιλογή ως τελική εργασία θα μπορούσε να είναι η εξής: η κάθε 
ομάδα να ετοιμάσει για τις άλλες ένα παιχνίδι γνώσεων, με βάση τα όσα 
έμαθαν και μοιράστηκαν όλοι/ες οι μαθητές/τριες από τις παραπάνω 
δράσεις, στο https://ahaslides.com/ ή στο https://kahoot.it/ ή στο 
https://quizizz.com.  
       
   

 

Αξιολόγηση                                                                                                                                                                  

Οι μαθητές θα αξιολογήσουν το όλο εγχείρημα, απαντώντας ανώνυμα σε ένα ερωτηματολόγιο στο google. 
forms ή στο SurveyMonkey, που θα περιέχει ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις, όπως:  
1) Έχεις ξανασυμμετάσχει σε παρόμοια δράση;  
2) Τι έμαθες από την όλη διαδικασία όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας ενός παιδιού στη βιομηχανική 
επανάσταση;  
3) Σου άρεσε η συγκεκριμένη μέθοδος προσέγγισης του θέματος;  
4) Εάν απάντησες ναι στο προηγούμενο ερώτημα, να αναφέρεις τι σου άρεσε περισσότερο: α) η συνεργασία 
σε ομάδες, β) η σύνθεση κειμένων βάσει μιας φωτογραφίας ή έρευνας, γ) η γνωριμία με τη europeana και ο 
τρόπος έρευνας στο αποθετήριό της, δ) τα διαδικτυακά εργαλεία/διαδικτυακές πλατφόρμες (answergarden, 
padlet, dotstorming, κτλ.) και η χρήση τους, ε) η ανάθεση ενός ρόλου σε ομάδα μαθητών/τριών και η ανάπτυξη 
της αντίστοιχης επιχειρηματολογίας, στ) όλα τα παραπάνω, καθώς το όλο εγχείρημα ξέφευγε από την 
καθιερωμένη διδασκαλία, ζ) Άλλο,  
5) Πώς θα αξιολογούσες την ανταπόκριση του τμήματος σε όσα σας ανατέθηκαν;   
6) Πώς θα χαρακτήριζες το κλίμα που διαμορφώθηκε στη δική σου ομάδα; (π.χ. ζεστό, φιλικό, συνεργατικό, 
κτλ.) 
 
Τέλος, οι μαθητές θα μπορούσαν να αξιολογήσουν σύντομα με ένα emoji την όλη δράση στο mentimeter.  
 

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

 

https://ahaslides.com/
https://kahoot.it/
https://quizizz.com/
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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. 

 

Παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού                                                                                                                    

Προσθέστε εδώ τα σχόλιά σας και την αξιολόγησή σας ΜΕΤΑ την υλοποίηση αυτού του μαθήματος. Μπορείτε πάντα να 

χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα για αυτοαξιολόγηση. 

 

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. 

Παράρτημα 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

