
                                                  

 

Σενάριο μάθησης Europeana 

(Εκπαιδευτικοί) 

Τίτλος                                                                             

Σεξισμός και Ισότητα των δύο φύλων 

Δημιουργοί 

Γεωργία Δημητριάδου 

Σύνοψη 

«Οι γυναίκες είναι για την κουζίνα». «Οι άντρες δεν κλαίνε». Καθημερινά άντρες και γυναίκες 

γινόμαστε μάρτυρες στερεοτυπικών αντιλήψεων που μεταφέρονται συνειδητά ή ασυνείδητα από 

γενιά σε γενιά διαιωνίζοντας σεξιστικές απόψεις για τα δύο φύλα και πλήττοντας την ουσιαστική 

ισότητα των δύο φύλων. Στο παρόν σενάριο διδασκαλίας οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να 

αναγνωρίσουν αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και να αμφισβητήσουν την ορθότητά τους. 

Αρχικά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτά τα στερεότυπα, στη συνέχεια, επικεντρώνονται στο 

θέμα της ανισότητας των γυναικών και στις βίαιες συμπεριφορές που δέχονται, στην καταπάτηση 

των πολιτικών τους δικαιωμάτων και στις διεκδικήσεις τους και τέλος, προτείνουν τρόπους με τους 

οποίους θα επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και θα αποφευχθούν νέες βίαιες 

συμπεριφορές εναντίον των γυναικών. Μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων που συνδυάζει ψηφιακό 

και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και με τη βοήθεια ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων μαθαίνουν 

να επεξεργάζονται κριτικά τον κόσμο γύρω τους και να συνεργάζονται αρμονικά για να 

δημιουργήσουν μία έκθεση βασισμένη στις ομαδικές και ατομικές τους εργασίες, με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, 

την εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. 

Λέξεις-κλειδιά 

Ισότητα των δύο φύλων, σεξισμός, διακρίσεις, γυναίκες, στερεότυπα 

Συνοπτικός πίνακας 

Συνοπτικός πίνακας 

Τομέας Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 



                                                  

 

Θέμα Στερεότυπα με βάση το φύλο 

Ηλικία 

μαθητών/-

ριών 

17 

Χρόνος 

προετοιμασ

ίας 

20’ για την προετοιμασία της αίθουσας (διαμόρφωση θρανίων και προτζέκτορα 

για την προβολή βίντεο) και τις φωτοτυπίες 

Χρόνος 

διδασκαλία

ς 

3 διδακτικές ώρες 

Διδακτικό 

υλικό στο 

Διαδίκτυο 

Europeana, Padlet, Youtube, Canva, WordArt 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdjxdSjJ28 

https://frapress.gr/2021/01/ti-einai-to-catcalling/ 

https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/image

s/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_7women.pd

f 

https://www.youtube.com/watch?v=HFadrmWIHaM 

https://www.onassis.org/el/video/8-women-discuss-patriarchy-sexism-and-

gender-based-violence-greek-society?autoplay 

https://www.youtube.com/watch?v=yLw7S6cwEPU 

  

Διδακτικό 

υλικό εκτός 

Διαδικτύου 

Φωτοτυπίες, προτζέκτορας, τουλάχιστον δύο ψηφιακές συσκευές ανά ομάδα 

(κινητό τηλέφωνο/τάμπλετ/υπολογιστής) 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdjxdSjJ28
https://frapress.gr/2021/01/ti-einai-to-catcalling/
https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_7women.pdf
https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_7women.pdf
https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_7women.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HFadrmWIHaM
https://www.onassis.org/el/video/8-women-discuss-patriarchy-sexism-and-gender-based-violence-greek-society?autoplay
https://www.onassis.org/el/video/8-women-discuss-patriarchy-sexism-and-gender-based-violence-greek-society?autoplay
https://www.youtube.com/watch?v=yLw7S6cwEPU


                                                  

 

Πόροι 

Europeana 

που 

χρησιμοποι

ήθηκαν 

19-6-11, suffragettes à Londres : [photographie de presse] / [Agence Rol] 

17-4-26, manifestation de 20000 femmes anglaises à Londres (CNews) : 

[photographie de presse] / [Agence Rol] 

22-5-14, Londres, arrestations de suffragettes : [photographie de presse] / [Agence 

Rol] 

5-7-14, επίδειξη των σουφραζέτες, κυρία Séverine [στην κεφαλή της πομπής]: 

[φωτογραφία τύπου] / [Agence Rol] 

Five of the finest (anti-)heroines from European literature 

 

 

  

Άδειες 

Attribution CC BY. Αυτή η άδεια δίνει τη δυνατότητα σε άλλους να διανέμουν, να συνδυάζουν, να 

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

σας αναφέρουν για την αρχική δημιουργία. Αυτή η άδεια παρέχει τη μεγαλύτερη διευκόλυνση από 

όλες τις υπόλοιπες. Προτείνεται για τη μέγιστη διάδοση και χρήση αδειοδοτημένου υλικού. 

Ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα της Β’ Λυκείου για το μάθημα 

της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, αφορά τη θεματική ενότητα του 

Ρατσισμού. 

Σκοπός του μαθήματος 

Τα παιδιά θα ευαισθητοποιηθούν για ζητήματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, θα 

αναγνωρίσουν στερεοτυπικές αντιλήψεις που αναπαράγονται ακόμη και σήμερα γύρω τους και θα 

ανακαλύψουν το φεμινιστικό κίνημα και την αξία του. 

Αποτέλεσμα του μαθήματος 

Στο τέλος του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα δημιουργήσουν μία αφίσα ή ένα 

συννεφόλεξο και θα γράψουν ένα άρθρο με θέμα την ισότητα των δύο φύλων, την εξάλειψη των 

στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα δύο φύλα ή την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. 

Τάσεις 

https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6915779g
https://www.europeana.eu/it/item/9200518/ark__12148_btv1b531606514
https://www.europeana.eu/it/item/9200518/ark__12148_btv1b531606514
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b69297849
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b69297849
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6930637s?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6930637s?lang=el
https://www.europeana.eu/it/blog/five-of-the-finest-anti-heroines-from-european-literature


                                                  

 

Συνεργατική μάθηση, μάθηση βάση έργου 

Βασικές ικανότητες 

Ικανότητα γραμματισμού, ψηφιακή ικανότητα, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργατικότητα 

Δραστηριότητες 

Ονομασία της 

δραστηριότητας 

Διαδικασία Διάρκεια 

Καταιγισμός ιδεών Την πρώτη ώρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, 

αρχικά, να φέρουν στο νου τους στερεοτυπικές αντιλήψεις 

για τους άντρες και τις γυναίκες από την προσωπική τους 

εμπειρία. 

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο 

συμπληρώνουν ένα padlet με θέμα τα στερεότυπα των δύο 

φύλων: 

·       Στερεότυπες αντιλήψεις για τον ρόλο των γυναικών 

·       Στερεότυπες αντιλήψεις για τον ρόλο των ανδρών 

·       Η γυναίκα θεωρείται… 

·       Ο άντρας θεωρείται… 

  

5' 

Μελέτη κειμένων Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Σε 

κάθε ομάδα δίνονται από δύο κείμενα που αφορούν τις 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα. Τα παιδιά 

μελετούν τα κείμενα και σημειώνουν στο padlet επιπλέον 

στερεοτυπικές αντιλήψεις που εντόπισαν κατά την 

ανάγνωσή τους. 

[Τα κείμενα αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων της Β’ 

Λυκείου: πρόκειται για τα θέματα: 15203, 15277, 15305, 

15328, 15334, 15374, 14544 και 15180] 

15’ 



                                                  

 

Ανασύνθεση και 

συζήτηση 

συμπερασμάτων 

Ακολουθεί σύνθεση και συζήτηση των συμπερασμάτων. Ο/η 

εκπαιδευτικός αναφέρεται σύντομα στην έννοια του 

σεξισμού. 

3’ 

Ακρόαση ποιήματος Ο καθηγητής ή η καθηγήτρια επικεντρώνει την προσοχή των 

μαθητών και των μαθητριών στο θέμα της ανισότητας σε 

βάρος των γυναικών με την ακρόαση του ποιήματος 

«Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως 

ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια» της Κικής Δημουλά. Τα 

παιδιά διαβάζουν παράλληλα σιωπηλά τους στίχους από τις 

φωτοτυπίες που θα τους δοθούν. 

2’ 

Περεταίρω 

συζήτηση 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη βοήθεια του καθηγητή/ 

της καθηγήτριας ερμηνεύουν το ποίημα και διατυπώνουν 

από κοινού συμπεράσματα για τις ανισότητες που βιώνουν 

οι γυναίκες: 

·       Στον χώρο εργασίας 

·       Στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής 

·       Στην κοινωνική τους ζωή 

·       Στον χώρο της διαφήμισης και του κινηματογράφου 

·       Στον χώρο της πολιτικής 

Η συζήτηση στρέφεται στο τέλος στη βία κατά των 

γυναικών. 

5’ 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdjxdSjJ28
https://www.youtube.com/watch?v=eFdjxdSjJ28


                                                  

 

Ανάγνωση κειμένου 

και συζήτηση 

Ο καθηγητής/ η καθηγήτρια αναφέρεται στο θέμα του 

«catcalling», της παρενόχλησης στο δρόμο, έτσι ώστε να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς πρόκειται για 

μια συνήθη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να αποτελεί και 

προσωπικό βίωμα ορισμένων μαθητών/μαθητριών. 

Γίνεται η ανάγνωση ενός κειμένου που αφορά αυτό το 

θέμα, έτσι ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητός ο όρος και να 

αποφευχθεί η οποιαδήποτε σύγχυση. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν σε αυτό το σημείο να 

αναπτύξουν ελεύθερα τις σκέψεις που τους προκαλεί το 

συγκεκριμένο είδος παρενόχλησης και να επεκταθούν αν 

θέλουν σε προσωπικές τους εμπειρίες. 

Στο τέλος της ώρας, ο καθηγητής/ η καθηγήτρια κάνει 

σύντομη αναφορά στις μορφές βίας με τις οποίες έρχονται 

αντιμέτωπες οι γυναίκες σε ανατολικές και δυτικές χώρες. 

15’ 

Παρατήρηση 

φωτογραφιών και 

συζήτηση 

Τη δεύτερη ώρα,  οι μαθητές και οι μαθήτριες παραμένουν 

σε 4 ομάδες. Ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα 

τέσσερις φωτογραφίες αντλημένες από την ιστοσελίδα της 

Europeana, οι οποίες απεικονίζουν σουφραζέτες που 

διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους στις αρχές του 20ού 

αι. και συλλαμβάνονται για τη δράση τους. 

  

[Φωτογραφίες που μοιράζονται: 

1.       

https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__1214

8_btv1b6915779g   

2.       

https://www.europeana.eu/it/item/9200518/ark__1214

8_btv1b531606514   

3.       

https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__1214

8_btv1b69297849    

15’ 

https://frapress.gr/2021/01/ti-einai-to-catcalling/
https://frapress.gr/2021/01/ti-einai-to-catcalling/
https://www.europeana.eu/it/galleries/suffragettes
https://www.europeana.eu/it/galleries/suffragettes
https://www.europeana.eu/it/galleries/suffragettes
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6915779g
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6915779g
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6915779g
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6915779g
https://www.europeana.eu/it/item/9200518/ark__12148_btv1b531606514
https://www.europeana.eu/it/item/9200518/ark__12148_btv1b531606514
https://www.europeana.eu/it/item/9200518/ark__12148_btv1b531606514
https://www.europeana.eu/it/item/9200518/ark__12148_btv1b531606514
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b69297849
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b69297849
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b69297849
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b69297849


                                                  

 

4.       

https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__1214

8_btv1b6930637s?lang=el] 

  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ομάδες καλούνται να 

αναζητήσουν στο διαδίκτυο: 

·       Τι ήταν οι σουφραζέτες; 

·       Για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν; 

·       Ποιες ήταν οι διεκδικήσεις τους; 

·       Γιατί θεωρούνταν απειλή; 

·       Τι κατάφεραν με τις διεκδικήσεις τους; 

  

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης των παιδιών στην ολομέλεια 

της τάξης και ο/η εκπαιδευτικός αναφέρεται στην έννοια 

του φεμινισμού. 

Γυναίκες 

συγγραφείς και 

λογοτεχνικές (αντι-

)ηρωίδες 

Ο καθηγητής/ η καθηγήτρια επισημαίνει τον σπουδαίο ρόλο 

που διαδραμάτισαν γυναίκες συγγραφείς, αλλά και 

λογοτεχνικές ηρωίδες στην ανάπτυξη και διάδοση της ιδέας 

της ισότητας των δύο φύλων και στη διεκδίκηση ιδιαίτερα 

των δικαιωμάτων των γυναικών. Αξιοποιώντας την 

ιστοσελίδα της Europeana, δίνει πέντε παραδείγματα 

λογοτεχνικών (αντι-)ηρωίδων που  άλλαξαν την 

επικρατούσα νοοτροπία για τον ρόλο της γυναίκας. 

10’ 

https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6930637s?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6930637s?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6930637s?lang=el
https://www.europeana.eu/el/item/9200518/ark__12148_btv1b6930637s?lang=el
https://www.europeana.eu/it/blog/five-of-the-finest-anti-heroines-from-european-literature
https://www.europeana.eu/it/blog/five-of-the-finest-anti-heroines-from-european-literature
https://www.europeana.eu/it/blog/five-of-the-finest-anti-heroines-from-european-literature


                                                  

 

Ερωτήσεις-

απαντήσεις 

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στα 

πολιτικά δικαιώματα της γυναίκας στην Ελλάδα. Κάνει 

στους μαθητές και στις μαθήτριες τις εξής ερωτήσεις: 

·       Ποια χρονιά θεωρείτε ότι απέκτησαν οι γυναίκες το 

δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα; 

·       Πότε απέκτησαν οι άνδρες καθολικό δικαίωμα 

ψήφου στην Ελλάδα; 

·       Πόσες γυναίκες θεωρείτε ότι υπάρχουν σήμερα στις 

300 έδρες της Βουλής; 

Οι ερωτήσεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Οι απαντήσεις δίνονται από 

τον/την εκπαιδευτικό και αναγράφονται στον πίνακα. 

10’ 

Ανάγνωση κειμένου Στο τέλος της δεύτερης ώρας, ο καθηγητής/ η καθηγήτρια 

μοιράζει στους μαθητές μία φωτοτυπία με κείμενο που 

αφορά τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα. 

Γίνεται ανάγνωση του κειμένου και διατυπώνεται η ανάγκη 

για ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων σε όλους τους 

τομείς της ζωής. 

10’ 

Καταιγισμός ιδεών Την τρίτη και τελευταία ώρα, οι μαθητές και οι μαθήτριες 

καλούνται να αναπτύξουν ιδέες για την ουσιαστική επίτευξη 

της ισότητας των δύο φύλων και την εξάλειψη των 

στερεοτύπων που επιβαρύνουν τα δύο φύλα. Ο/η 

εκπαιδευτικός θέτει το πλαίσιο συζήτησης: Τι μπορούν να 

κάνουν… 

·       Η οικογένεια 

·       Το σχολείο 

·       Η πολιτεία 

·       Τα ΜΜΕ 

·       Το ίδιο το άτομο 

…για να αντιμετωπίζονται ισότιμα τα δύο φύλα; 

10’ 

https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_7women.pdf
https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_7women.pdf


                                                  

 

Συζήτηση για την 

αξία ύπαρξης του 

φεμινιστικού 

κινήματος 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στη συνέχεια, παροτρύνονται 

να συζητήσουν για το αν υπάρχει ακόμη ανάγκη ύπαρξης 

του φεμινισμού, υπό ποιες συνθήκες και με τι διεκδικήσεις 

και για το αν ο φεμινισμός αφορά και τους άντρες. 

Ειδικά, για το τελευταίο ερώτημα ο/η εκπαιδευτικός 

προβάλλει σχετικό βίντεο, έτσι ώστε να προκαλέσει 

ιδιαίτερα τους μαθητές της τάξης να αναλογιστούν αν και οι 

ίδιοι περιορίζονται από τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που 

περιβάλλουν το φύλο τους και κατά πόσο θα μπορούσε ο 

φεμινισμός να τους βοηθήσει να τις απωθήσουν. 

15’ 

Δημιουργία αφίσας 

ή συννεφόλεξου 

Η τελευταία δραστηριότητα του σεναρίου περιλαμβάνει τη 

δημιουργία μίας αφίσας με τη βοήθεια του Canva ή τη 

δημιουργία ενός συννεφόλεξου με τη βοήθεια του WordArt. 

Το θέμα της αφίσας ή του συννεφόλεξου θα αφορά την 

ισότητα των δύο φύλων, τη βία κατά των γυναικών ή την 

εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα δύο φύλα. 

Οι μαθητές δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά, όπως και 

νωρίτερα. 

20’ 

Παραγωγή Λόγου Για το σπίτι οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να 

γράψουν ένα άρθρο επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω 

θέματα: 

·       Σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες έχει 

θεσμοθετηθεί και κατοχυρωθεί νομικά η ισότητα των 

δύο φύλων. Ποιες ωφέλειες πιστεύετε ότι προκύπτουν 

για τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια από τη 

θεσμοθέτηση της ισότητας των φύλων; Πιστεύετε πως 

είναι αρκετή η θεσμοθέτηση μόνο της ισότητας των δύο 

φύλων ή είναι απαραίτητες και άλλες αλλαγές στην 

ελληνική κοινωνία, προκειμένου η ισότητα να γίνει 

πράξη στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων; 

·       Με αφορμή περιστατικά έμφυλης βίας που είδαν 

πρόσφατα το φως της δημοσιότητας να αναφερθείτε σε 

εκδηλώσεις σεξιστικής συμπεριφοράς στην εποχή μας 

και στους τρόπους με τους οποίους ο καθένας μας 

πρέπει να τις αντιμετωπίζει. 

  

- 

https://www.youtube.com/watch?v=HFadrmWIHaM
https://www.youtube.com/watch?v=HFadrmWIHaM
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://wordart.com/
https://wordart.com/


                                                  

 

Προτείνεται στα παιδιά να παρακολουθήσουν στο σπίτι 

ένα από τα παρακάτω βίντεο για να αντλήσουν 

περισσότερες ιδέες για το θέμα τους και να 

προβληματιστούν: 

·       https://www.onassis.org/el/video/8-

women-discuss-patriarchy-sexism-and-

gender-based-violence-greek-

society?autoplay 

·       

https://www.youtube.com/watch?v=yLw7S6

cwEPU 

  

Τα άρθρα των μαθητών και των μαθητριών, μαζί με τις 

αφίσες και τα συννεφόλεξα, θα δημοσιευτούν σε έκθεση 

που θα οργανωθεί για την ευαισθητοποίηση της σχολικής 

κοινότητας για θέματα που αφορούν την ισότητα των 

φύλων. 

  

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αξιολογηθούν με βάση τις δύο τελευταίες δραστηριότητες, αυτή 

της δημιουργίας αφίσας ή συννεφόλεξου και της συγγραφής ενός άρθρου. 

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://www.onassis.org/el/video/8-women-discuss-patriarchy-sexism-and-gender-based-violence-greek-society?autoplay
https://www.onassis.org/el/video/8-women-discuss-patriarchy-sexism-and-gender-based-violence-greek-society?autoplay
https://www.onassis.org/el/video/8-women-discuss-patriarchy-sexism-and-gender-based-violence-greek-society?autoplay
https://www.onassis.org/el/video/8-women-discuss-patriarchy-sexism-and-gender-based-violence-greek-society?autoplay
https://www.onassis.org/el/video/8-women-discuss-patriarchy-sexism-and-gender-based-violence-greek-society?autoplay
https://www.youtube.com/watch?v=yLw7S6cwEPU
https://www.youtube.com/watch?v=yLw7S6cwEPU
https://www.youtube.com/watch?v=yLw7S6cwEPU
https://www.youtube.com/watch?v=yLw7S6cwEPU
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home


                                                  

 

 


