
 

 

Σενάριο μάθησης Europeana 
(Εκπαιδευτικοί) 

 

Τίτλος   

Πες μια ιστορία… 

Ιχνηλατήσεις και συνομιλίες μέσω φωτογραφιών. Η ανάγνωση του πολιτιστικού αποτυπώματος του 

παρελθόντος σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.  

Δημιουργοί 

Αικατερίνη Γκόλτσιου 

Σύνοψη 

Το σενάριο επιχειρεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε παιδιά, μέσω της 

προσέγγισης των διαφορετικών πολιτιστικών περιβαλλόντων και αξιοποιώντας τόσο ψηφιακά 

αποθετήρια όσο και ψηφιακά εργαλεία. Τα παιδιά επισκέπτονται πηγές αναφοράς, κειμενικά και 

φωτογραφικά τεκμήρια, εντοπίζουν και διακρίνουν τα επιθυμητά κάθε φορά στοιχεία, αναλαμβάνουν 

ρόλους, όπως του δημοσιογράφου και του φωτογράφου, εικάζουν για τα συναισθήματα του «Άλλου» 

και τα παρουσιάζουν πολυτροπικά.  

The learning scenario attempts to cultivate of empathy in children, by approaching different cultural 

environments via utilizing both digital repositories and digital tools. Children visit digital sources, textual 

and photographic evidence, identify and distinguish the suitable elements each time, take on roles such 

as journalist and photographer, guess about the feelings of the "Other" and present the results 

multimodally. 

Λέξεις-κλειδιά 

Πολιτιστική ταυτότητα, ψηφιακή αφήγηση, φωτογραφία, ενσυναίσθηση,  προσανατολισμός  

Συνοπτικός πίνακας 

Συνοπτικός πίνακας  

Τομέας Γλώσσα, τέχνη, παγκόσμιος πολιτισμός, Γεωγραφία, Μαθηματικά, ΤΠΕ. 
 

Θέμα Πολιτιστική ταυτότητα μέσα από τα μάτια του «Άλλου»: Δημοσιογραφική 
δραστηριοποίηση με προσομοίωση. 

Ηλικία μαθητών/-
ριών 

10-12 

Χρόνος 
προετοιμασίας 

4 ώρες, για την αναζήτηση του υλικού και την προετοιμασία των ψηφιακών 
εργαλείων. 
 

Χρόνος 
διδασκαλίας 

100΄/ 2,5 ώρες μεικτή μάθηση, ασύγχρονα/βιωματικά 
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Διδακτικό υλικό 
στο Διαδίκτυο  

Ελλάδα: 
Ελλάδα 
EUROPE AND ART 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα 
 
Εικόνες: Εικόνες Ελλάδα 
 
Εσθονία: 
http://europeandart.weebly.com/epsilonsigmathetaomicronnuiotaalpha.html 
Εσθονία 
 
Εικόνες: Εικόνες Εσθονία 
 
Ιταλία: 
http://europeandart.weebly.com/iotataualphalambdaiotaalpha.html 
Ιταλία 
 
Εικόνες: Εικόνες Ιταλία 
 
Αίγυπτος: 
Ancient Egypt site 
Αίγυπτος 
 
Εικόνες: Εικόνες Αίγυπτος 
 
Ψηφιακή τάξη των μαθητών, όπου επιτυγχάνεται ασύγχρονα η επικοινωνία,  η 
συνεργασία, η ανάρτηση υλικού από τους μαθητές. 
Padlet, Ψηφιακός χάρτης, οι μαθητές θα εντοπίσουν την τοποθεσία των xωρών 
Vocaroo, εργαλείο φωνητικής καταγραφής 
Story jumper, ψηφιακό βιβλίο, όπου οι μαθητές θα ολοκληρώσουν την 
εργασία τους 
Portrait al artist (playstore-android), λήψη φωτογραφίας (selfie) βάσει 
κριτηρίων και 
μετατροπή της σε πορτρέτο εποχής. 
Canva, collage 
answer garden, τελική αποτίμηση έργου από τους μαθητές 
 

Διδακτικό υλικό 
εκτός Διαδικτύου 

Χαρτί, χαρτάκια post it, μολύβιa, μαρκαδόροι, εκτυπωμένος χάρτης της 
υδρογείου με παραλλήλους και μεσημβρινούς, tablets ή κινητά. 
Εναλλακτικά, να εκτυπωθούν οι παραπάνω φωτογραφίες από τους πόρους της 
Europeana. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://europeandart.weebly.com/epsilonlambdalambdaalphadeltaalpha.html
https://www.namuseum.gr/collection/syllogi-kykladikon-archaiotiton/
https://gr.dreamstime.com/search.php?securitycheck=73bf3bc8c414dfb19d6a30c36c7672cd&srh_field=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&lastsearchvalue=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&s_all=n&s_ph=y&s_il=n&s_video=n&s_audio=n&s_ad=n&s_sl0=y&s_sl1=y&s_sl2=y&s_sl3=y&s_sl4=y&s_sl5=y&s_rf=y&s_orp=y&s_orl=y&s_ors=y&s_orw=y&s_clc=y&s_clm=y&s_rsf=0&s_rst=7&sortcriteria=2
http://europeandart.weebly.com/epsilonsigmathetaomicronnuiotaalpha.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://gr.dreamstime.com/search.php?securitycheck=73bf3bc8c414dfb19d6a30c36c7672cd&srh_field=%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&lastsearchvalue=%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&s_all=n&s_ph=y&s_il=n&s_video=n&s_audio=n&s_ad=n&s_sl0=y&s_sl1=y&s_sl2=y&s_sl3=y&s_sl4=y&s_sl5=y&s_rf=y&s_orp=y&s_orl=y&s_ors=y&s_orw=y&s_clc=y&s_clm=y&s_rsf=0&s_rst=7&sortcriteria=2
http://europeandart.weebly.com/iotataualphalambdaiotaalpha.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://gr.dreamstime.com/search.php?securitycheck=73bf3bc8c414dfb19d6a30c36c7672cd&srh_field=%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1&lastsearchvalue=%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&s_all=n&s_ph=y&s_il=n&s_video=n&s_audio=n&s_ad=n&s_sl0=y&s_sl1=y&s_sl2=y&s_sl3=y&s_sl4=y&s_sl5=y&s_rf=y&s_orp=y&s_orl=y&s_ors=y&s_orw=y&s_clc=y&s_clm=y&s_rsf=0&s_rst=7&sortcriteria=2
http://www.ancient-egypt.org/monuments/pyramids/index.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://gr.dreamstime.com/search.php?securitycheck=189b7ebb18f6603c09780a5751f12301&srh_field=%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82&lastsearchvalue=%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1&s_all=n&s_ph=y&s_il=n&s_video=n&s_audio=n&s_ad=n&s_sl0=y&s_sl1=y&s_sl2=y&s_sl3=y&s_sl4=y&s_sl5=y&s_rf=y&s_orp=y&s_orl=y&s_ors=y&s_orw=y&s_clc=y&s_clm=y&s_rsf=0&s_rst=7&sortcriteria=2
https://padlet.com/auth/login
https://vocaroo.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.canva.com/el_gr/
https://answergarden.ch/
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Πόροι Europeana 
που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Φωτογραφίες 
 
Από το : Blog-Herbert List in Greece 

1. Shepherd, List Herbert, Ίδρυμα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο (ΕΛΙΑ)- Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 

2. Shepherd boy playing a wooden flute, List Herbert, Ίδρυμα: 
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. 

 
Tallinn, Pirita, meri, esiplaanil paat ja selles seisev naine. 
Medamud. Elouet El Ghir View of the desert, to the east 
S.vincent. Saint vincent, ragazza seduta sulla balaustra della veranda delle 
terme 
 
 
 

 

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 σενάριο μάθησης συνδέεται με το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, των Εικαστικών μέσω της 

τέχνης και του παγκόσμιου πολιτισμού, της Γεωγραφίας και έμμεσα με τα Μαθηματικά μέσω του 

προσανατολισμού και πραγματοποιείται προσέγγιση διαφορετικών πολιτιστικών περιβαλλόντων. Λόγω 

της διττής προσέγγισης, βιωματικών συνεργατικών δράσεων και διαδικτυακών, καλλιεργούνται οι 

ψηφιακές δεξιότητες και οι δεξιότητες μάθησης του 21ου αι, τα 4Cs. 

Σκοπός του μαθήματος 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να αντιληφθούν  την πολιτιστική τους ταυτότητα μέσω της 

αναγνώρισης της ταυτότητας του «Άλλου».  

Στόχοι: Οι μαθητές να: 

Συνεργαστούν βιωματικά και διαδικτυακά 

Κάνουν διάκριση πολιτιστικών χαρακτηριστικών, 

Αφηγηθούν την προσωπική ιστορία του «Άλλου»  μπαίνοντας στη θέση του και να καλλιεργήσουν  την 

ενσυναίσθηση, 

Αναπτύξουν  προφορικό και γραπτό λόγο,  

Καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και  τη φαντασία αναλαμβάνοντας ρόλους.    

https://www.europeana.eu/el/blog/herbert-list-in-greece
https://www.europeana.eu/el/item/401/item_2BYZ37FGQSOWEAL72IKPHVSQZW4ULK3V
https://www.europeana.eu/el/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_Leuven_9992123014301488
https://www.europeana.eu/el/item/282/gab5483
https://www.europeana.eu/el/item/282/gab5483
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Αποτέλεσμα του μαθήματος 

Στο τέλος της δραστηριοποίησης οι ομάδες θα παρουσιάσουν την εργασία τους με όχημα τα 

διαδικτυακά εργαλεία που έχουν επιλεγεί. Επιπλέον, θα κάνουν αποτίμηση τόσο της δικής τους δράσης 

όσο και των άλλων ομάδων. Τα αποτελέσματα θα διαχυθούν στη σχολική κοινότητα και θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού και του σχολείου.   

Τάσεις 

Το έργο στηρίζεται στη μέθοδο project, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες βιωματικά και διαδικτυακά, 

οπότε η συνεργατική μάθηση επιτυγχάνεται διττά.  

Βασικές ικανότητες 

Ικανότητα γραμματισμού: Οι μαθητές καλλιεργούν την ικανότητα αυτή μέσω της διαδικτυακής 

προσέγγισης των πηγών και της όξυνσης της κριτικής σκέψης για τη διάκριση και επιλογή των 

κατάλληλων σημείων των πηγών, της ανάπτυξης προφορικού και γραπτού λόγου, της διαμόρφωσης 

διαλογικού κειμένου στις συνεντεύξεις. Καλλιεργείται η συνεργασία, η επικοινωνία και συνοικοδόμηση 

περιεχομένου σε διάφορες δραστηριότητες. 

Πολυγλωσσική ικανότητα: Μέσω τη προσέγγισης πηγών στην αγγλική γλώσσα, οι μαθητές αξιοποιούν 

τη δεύτερη γλώσσα σε αυθεντικές καταστάσεις μάθησης και αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητά της. 

Μαθηματική ικανότητα και ικανότητα στην επιστήμη: Με τη δραστηριότητα προσανατολισμού στη 

Γεωγραφία, έμμεσα, καλλιεργούν τη μαθηματική σκέψη και την αξιοποίηση των συμβόλων των μοιρών 

στον χώρο.  

Ψηφιακή ικανότητα: Οι μαθητές επισκέπτονται διαδικτυακές πηγές με ασφάλεια, αξιοποιούν ψηφιακά 

εργαλεία, αναρτούν υλικό ζωγραφικό και ηχητικό, μετατρέπουν τις φωτογραφίες τους σε πορτρέτα, 

όπου δεν αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα.  

Προσωπική, κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα: Οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα 

από τους διαφορετικούς πολιτισμούς και αποδέχονται τη διαφορετικότητα αναλαμβάνοντας ρόλους. 

Επιπλέον, σε ψηφιακό επίπεδο, μαθαίνουν ρουτίνες σκέψης στην προσέγγιση και αξιολόγηση του 

διαδικτυακού υλικού, επιλέγοντας κάθε φορά το πλέον χρήσιμο για το θέμα επεξεργασίας τους.  

Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και ικανότητα έκφρασης: Οι μαθητές αντιλαμβάνονται την 

ποικιλομορφία του παγκόσμιου πολιτισμού μέσω της κυκλικής αρχικής δράσης, αλλά και μέσω των 

παρουσιάσεων και της ανάληψης ρόλων σε ρεπορτάζ, ως δημοσιογράφοι και ως φωτογράφοι.  

Δραστηριότητες 

Όλες οι δράσεις μπορούν να γίνουν αποκλειστικά διαδικτυακά, σύγχρονα με χωρισμό των μαθητών σε 

δωμάτια και ασύγχρονα με αναρτήσεις του υλικού στην ψηφιακή τάξη και στα διαδικτυακά εργαλεία 

διάχυσης, ενδεικτικά  e-book.  

Όλες οι κοινές εργασίες παρουσιάζονται στη σχολική κοινότητα με συμμετοχή γονέων και αναρτώνται 

στο ιστολόγιο της τάξης.   
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Ονομασία 
της 

δραστηριότ
ητας 

Διαδικασία Διάρκ
εια 

Και η 
λεζάντα 
είναι… 
(σύγχρονα ή 
βιωματικά) 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες. Στην κάθε ομάδα δίνεται μια φωτογραφία 
χωρίς τις λεζάντες και τα μεταδεδομένα της. 
Η κάθε ομάδα καταγράφει τη δική της λεζάντα σε post it και την πιθανή χώρα 
κατοικίας των εικονιζόμενων και το γυρίζει ανάποδα.  
Με ροή κύκλου, η κάθε ομάδα μεταβαίνει στη φωτογραφία της άλλης ομάδας 
και γράφει λεζάντα και χώρα σε δικό της post it, που το γυρίζει ανάποδα. Όλοι 
περνούν από όλες τις φωτογραφίες. 
Η κάθε φωτογραφία έχει πλέον τόσες λεζάντες, όσες οι ομάδες. Τα χαρτάκια 
ανοίγουν και διαβάζονται όλες οι λεζάντες στην ολομέλεια. Διαβάζονται και τα 
μεταδεδομένα των φωτογραφιών. (Αρχική αξιολόγηση)  
Όλοι γνωρίζουν από πού προέρχονται οι φωτογραφίες των ομάδων.  
Προσεγγίζεται η φωτογραφική πηγή της κάθε ομάδας και διαδικτυακά με τα 
τάμπλετ.  
 
Φωτογραφίες 
Από το : https://www.europeana.eu/el/blog/herbert-list-in-greece - Blog-
Herbert List in Greece 
1. Shepherd, List Herbert, Ίδρυμα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο (ΕΛΙΑ)- Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), 
2. Shepherd boy playing a wooden flute, List Herbert, Ίδρυμα: 
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. 
https://www.europeana.eu/el/item/401/item_2BYZ37FGQSOWEAL72IKPHVSQ
ZW4ULK3V 
https://www.europeana.eu/el/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_
Leuven_9992123014301488 
https://www.europeana.eu/el/item/282/gab5483 
 

10΄ 

Από πού 
έρχομαι;  
(σύγχρονα ή 
βιωματικά) 

Υλοποίηση δύο δραστηριοτήτων, σε συνέχεια. 
1. Όλες οι ομάδες εντοπίζουν τη χώρα των εικονιζόμενων της 

φωτογραφίας και τοποθετούν σημείο στον χάρτη του Padlet (Μορφή: 
Χάρτης ανάρτησης)/χρήση τάμπλετ. 

2. Αξιοποιείται ένας εκτυπωμένος παγκόσμιος χάρτης, όλες οι ομάδες 
επισκέπτονται τις πηγές: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B
4%CE%B1 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%B
D%CE%AF%CE%B1 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%A
F%CE%B1 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%8
0%CF%84%CE%BF%CF%82 

Εντοπίζουν τις συντεταγμένες της πρωτεύουσας των χωρών κατοικίας των 
εικονιζόμενων και τις επισημαίνουν με πλαστελίνη στον εκτυπωμένο 

15΄ 

https://www.europeana.eu/el/blog/herbert-list-in-greece
https://www.europeana.eu/el/item/401/item_2BYZ37FGQSOWEAL72IKPHVSQZW4ULK3V
https://www.europeana.eu/el/item/401/item_2BYZ37FGQSOWEAL72IKPHVSQZW4ULK3V
https://www.europeana.eu/el/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_Leuven_9992123014301488
https://www.europeana.eu/el/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_Leuven_9992123014301488
https://www.europeana.eu/el/item/282/gab5483
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
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Ονομασία 
της 

δραστηριότ
ητας 

Διαδικασία Διάρκ
εια 

χάρτη. Ο χάρτης είναι κοινός για όλες τις ομάδες. Έτσι αντιλαμβάνονται τις 
αποστάσεις από τη δική τους χώρα και τι ιδιαιτερότητες του κλίματος.  
Παρουσίαση στην ολομέλεια, σχολιασμός. 

 (Padlet, Ψηφιακός χάρτης, οι μαθητές θα εντοπίσουν την τοποθεσία των 
xωρών) 

Ταξίδι στη 
χώρα του 
ήρωα της 
φωτογραφί
ας.  
(σύγχρονα ή 
βιωματικά) 

Επίσκεψη από τις ομάδες σε πηγές που αφορούν στη φωτογραφία τους.  
Εντοπισμός χαρακτηριστικών της χώρας από κάθε ομάδα. Καταγραφή σε 
χαρτί. 
Παρουσίαση στην ολομέλεια. 
Ελλάδα: 
http://europeandart.weebly.com/epsilonlambdalambdaalphadeltaalpha.html 
https://www.namuseum.gr/collection/syllogi-kykladikon-archaiotiton/, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%
B1 
Εικόνες: Εικόνες Ελλάδα 
 
Εσθονία: 
http://europeandart.weebly.com/epsilonsigmathetaomicronnuiotaalpha.html 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%
AF%CE%B1 
Εικόνες: Εικόνες Εσθονία 
 
Ιταλία: 
http://europeandart.weebly.com/iotataualphalambdaiotaalpha.html 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B
1 
Εικόνες: Εικόνες Ιταλία 
 
Αίγυπτος: 
http://www.ancient-egypt.org/monuments/pyramids/index.html , Ancient 
Egypt site 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%8
4%CE%BF%CF%82 
Εικόνες: Εικόνες Αίγυπτος 
 

20΄ 

Δημοσιογρά
φος: «Πες 
τη δική σου 
ιστορία…», 
συνάντηση 
με τον 
ήρωα. 

Οι ήρωες αφηγούνται την ιστορία τους. 
Ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνει το ρόλο του εικονιζόμενου. 
Οι υπόλοιποι τον ρόλο του δημοσιογράφου και του παίρνουν συνέντευξη.  
Ενδεικτικά, δίνεται το παρακάτω: 
Μετατρέψτε τις παρακάτω ερωτήσεις σε ευθύ λόγο, χρησιμοποιήστε και δικές 
σας και πάρτε φωνητική συνέντευξη από τον ήρωα της φωτογραφίας.  
Μπορείτε να αξιοποιήσετε το Vocaroo μέσω του τάμπλετ, για την φωνητική 

20΄ 

https://padlet.com/auth/login
http://europeandart.weebly.com/epsilonlambdalambdaalphadeltaalpha.html
https://www.namuseum.gr/collection/syllogi-kykladikon-archaiotiton/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://gr.dreamstime.com/search.php?securitycheck=73bf3bc8c414dfb19d6a30c36c7672cd&srh_field=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&lastsearchvalue=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&s_all=n&s_ph=y&s_il=n&s_video=n&s_audio=n&s_ad=n&s_sl0=y&s_sl1=y&s_sl2=y&s_sl3=y&s_sl4=y&s_sl5=y&s_rf=y&s_orp=y&s_orl=y&s_ors=y&s_orw=y&s_clc=y&s_clm=y&s_rsf=0&s_rst=7&sortcriteria=2
http://europeandart.weebly.com/epsilonsigmathetaomicronnuiotaalpha.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://gr.dreamstime.com/search.php?securitycheck=73bf3bc8c414dfb19d6a30c36c7672cd&srh_field=%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&lastsearchvalue=%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&s_all=n&s_ph=y&s_il=n&s_video=n&s_audio=n&s_ad=n&s_sl0=y&s_sl1=y&s_sl2=y&s_sl3=y&s_sl4=y&s_sl5=y&s_rf=y&s_orp=y&s_orl=y&s_ors=y&s_orw=y&s_clc=y&s_clm=y&s_rsf=0&s_rst=7&sortcriteria=2
http://europeandart.weebly.com/iotataualphalambdaiotaalpha.html
https://gr.dreamstime.com/search.php?securitycheck=73bf3bc8c414dfb19d6a30c36c7672cd&srh_field=%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1&lastsearchvalue=%CE%B5%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&s_all=n&s_ph=y&s_il=n&s_video=n&s_audio=n&s_ad=n&s_sl0=y&s_sl1=y&s_sl2=y&s_sl3=y&s_sl4=y&s_sl5=y&s_rf=y&s_orp=y&s_orl=y&s_ors=y&s_orw=y&s_clc=y&s_clm=y&s_rsf=0&s_rst=7&sortcriteria=2
http://www.ancient-egypt.org/monuments/pyramids/index.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://gr.dreamstime.com/search.php?securitycheck=189b7ebb18f6603c09780a5751f12301&srh_field=%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82&lastsearchvalue=%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1&s_all=n&s_ph=y&s_il=n&s_video=n&s_audio=n&s_ad=n&s_sl0=y&s_sl1=y&s_sl2=y&s_sl3=y&s_sl4=y&s_sl5=y&s_rf=y&s_orp=y&s_orl=y&s_ors=y&s_orw=y&s_clc=y&s_clm=y&s_rsf=0&s_rst=7&sortcriteria=2
https://vocaroo.com/
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Ονομασία 
της 

δραστηριότ
ητας 

Διαδικασία Διάρκ
εια 

(σύγχρονα ή 
βιωματικά) 

καταγραφή. 
Αναρτήστε τις καταγραφές στην ψηφιακή σας τάξη.  
Όλοι θα έχουν πρόσβαση να τα ακούσουν. 
 
Βοηθητικές προτάσεις: 
Ρωτήστε τον ήρωα για το όνομά του, βάσει της χώρας που βρίσκεται, την 
ηλικία του, τις ασχολίες του, την χώρα του. Ζητήστε να σας ενημερώσει για την 
καθημερινότητά του, τις σκέψεις του την ώρα που ο φωτογραφικός φακός τον 
κατέγραψε. Να σας περιγράψει τις προσλαμβάνουσες με όλες τις αισθήσεις 
του.  
 

Ζωγραφίζον
τας τον 
τόπο της 
επίσκεψης. 
(ασύγχρονα 
ή 
βιωματικά) 

Ατομικά τα μέλη της ομάδας ζωγραφίζουν ό,τι τους έκανε εντύπωση από τη 
χώρα της φωτογραφίας, το υλικό ψηφιοποιείται και ένα μέλος της ομάδας 
αναλαμβάνει να το αναρτήσει σε κοινό για όλες τις ομάδες Story jumper. Ένα 
άλλο μέλος της ομάδας ενσωματώνει τη συνέντευξη, δηλαδή το φωνητικό 
μέρος της εργασίας.  
 

20΄ 

Στη θέση 
του 
«‘Αλλου». 
Παίρνουμε 
πόζα… 
(ασύγχρονα 
ή 
βιωματικά) 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και ετοιμάζονται για φωτογραφία. Έχουν 
γνωρίσει όλους τους τόπους και τους ήρωες και μπορούν να αναλάβουν 
όποιον ρόλο επιθυμούν, ακόμα και από άλλη ομάδα.  
Δίνεται η οδηγία: 
Εγκαταστήστε το Selfies με Portrait al artist στο τάμπλετ  από το play store. 
Ντυθείτε αν θέλετε με ρούχα ανάλογα, πάρτε πόζα και φωτογραφίστε τον 
εαυτό σας στη θέση του ήρωα.  
Κατόπιν, επιλέξτε εποχή και ως ζωγράφος επιμεληθείτε το πορτρέτο σας.  
Ανεβάστε το ζωγραφικό πορτρέτο σας στο collage του  Canva. 
 

10΄ 

Γράψε μια 
λέξη 
(σύγχρονα ή 
βιωματικά) 

Τίθεται στους μαθητές το ερώτημα: «Πώς θα χαρακτήριζες τη δράση; Γράψε 
μια λέξη» 
Καταγράψτε μία λέξη που δείχνει την άποψής σας για το σενάριο σε answer 
garden. 
 (τελική αποτίμηση έργου από τους μαθητές) 
Οι μαθητές συμπληρώνουν το πορτφόλιό τους με τις εργασίες τους.  

5΄ 

 

Αξιολόγηση 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης, ο εκπαιδευτικός είναι υποστηρικτικός και εφαρμόζει την 

παρατήρηση.  

Αξιοποιούνται η ετεροαξιολόγηση των ομάδων κατά την παρουσίαση των εργασιών και η τελική 

αποτίμηση της δράσης από τους μαθητές σε answer garden. Οι μαθητές συμπληρώνουν το πορτφόλιό 

τους με τις εργασίες τους. 

https://www.storyjumper.com/
https://www.canva.com/el_gr/
https://answergarden.ch/
https://answergarden.ch/
https://answergarden.ch/
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Τίθεται στους μαθητές το ερώτημα: «Πώς θα χαρακτήριζες τη δράση; Γράψε μια λέξη». 

Μέσω της τελικής παρουσίασης στην ευρύτερη σχολική κοινότητα γίνεται αξιολόγηση του σεναρίου.  

 

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

 

Σχόλια μαθητών/-ριών 

Οι μαθητές επικοινωνούν εντός της ομάδας κατά τη δραστηριοποίηση, στην ψηφιακή τους τάξη, αλλά 

και στην ολομέλεια κατά τις παρουσιάσεις κάνοντας ετεροαξιολόγηση.  Τους δίνεται η δυνατότητα της 

οργάνωσης παρουσιάσεων εντός της ολομέλειας και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, όπου 

σχολιάζουν και απαντούν σε ερωτήματα.  

Παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού 

- Είναι καλό οι μαθητές να έχουν ασκηθεί στην εργασία σε ομάδες, όπως και στην αξιοποίηση 

διαδικτυακών πηγών εντός της τάξης.  

- Να έχει γίνει μια παρουσίαση των διαδικτυακών εργαλείων πριν την εφαρμογή τους από τους 

μαθητές, για εύκολη χρήση τους από εκείνους.  

- Μπορεί να γίνει επέκταση το σεναρίου και σε άλλους πολιτισμούς. Μπορεί να δοθεί στους 

μαθητές το κίνητρο της πλοήγησης στο αποθετήριο της Europeana και της εύρεσης αντίστοιχων 

πηγών.  

 

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

Το υλικό έχει άδεια Attribution ShareAlike CC BY-SA. 


