
Ψηφιακές διαδρομές στην 
Ιστορία και τον πολιτισμό

Ανδρέας Γαλανός ΠΕ02

Γυμνάσιο Αδένδρου



λίγα λόγια για 
μένα

ΓυμνάσιοΑδένδρου



δομή  
παρουσίασης-

1. 1ο μέρος: αξιοποιώντας πόρους της Europeana στη 
διδασκαλία της Ιστορίας  (και όχι μόνο)

2. 2ο μέρος: αξιοποιώντας τη χρονογραμμή Ιστορία και 
Λογοτεχνία του ΚΕΓ



Μέρος 1ο

Αξιοποιώντας πόρους 
της Europeana στη 

διδασκαλία της 
Ιστορίας  (και όχι μόνο)



Europeana



πέρα από το 
σχολικό 
εγχειρίδιο





διαφοροποιώντας  
το υλικό  



πνευματικά 
δικαιώματα







οπτικός 
γραμματισμός

Jan Davidsz de Heem, Still Life with Books and a 
Violin, 1628, Mauritshuis, PD

Pieter Claesz, Vanitas Still Life, 1630,  Mauritshuis, 
PD

https://www.europeana.eu/en/item/2021672/resource_document_mauritshuis_613
https://www.europeana.eu/en/item/2021672/resource_document_mauritshuis_943


δημιουργικότητα



δημιουργία 
παζλ

Ambrosius Bosschaert ,Vase of Flowers in a Window, 1618, Mauritshuis, PD

https://www.europeana.eu/en/item/2021672/resource_document_mauritshuis_679


https://www.jigsawplanet.com

https://www.jigsawplanet.com/


εμπλουτισμένες 
εικόνες

Carl Holsøe, Interior with a Girl Reading, 1903, Statens
Museum for Kunst, CCO

https://www.europeana.eu/en/item/2020903/KMS1790




GIFs και
memes

Carl Bloch, After the Bath. A Young Girl Knocking at the Fisherman's Window, 1884
, Statens Museum for Kunst, CCO

https://www.europeana.eu/en/item/2020903/KMS1555




Instagram 
posts

On the left, Victor brauner’s Compoziţie cu portret and on the right, Jules 
Perahim’s Compoziţie suprarealistă (both 
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

https://www.europeana.eu/en/item/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_4CCBDC1AD8ED442CBD2DF1EE8BB29CFE
https://www.europeana.eu/en/item/2048047/Athena_Plus_ProvidedCHO_Institutul_Na_ional_al_Patrimoniului_0D1B7A30810A481AB9A3B4B34DD8FB3F
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/




Getty Museum 
challenge











δημιουργήστε 
ένα προφίλ



αποθηκεύστε τα αγαπημένα 
θέματά σας και 

δημιουργήστε τις δικές σας 
συλλογές

















δυνατότητες 
αναζήτησης





















ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ







Σενάριο 1
Γράμματα στην πατρίδα: 

ο καημός της ξενιτιάς



υλικό για τη 
μετανάστευση

� Εκθέσεις

� Galleries

� Διδακτικά σενάρια





collections









εκθέσεις









galleries











MIGRATION

































συνεντεύξεις







Σενάριο 2







στόχοι

• Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία της νομισματικής ενοποίησης 
και της μετάβασης στη χρήση του ευρώ

• Να γνωρίσουν τις χώρες που αποτελούν την ευρωζώνη
• Να αποκωδικοποιήσουν τις αναπαραστάσεις των κοινών όψεων των 

νομισμάτων και των χαρτονομισμάτων του ευρώ  και να 
κατανοήσουν τον συμβολισμό τους και τη σχέση τους με τις αξίες της 
Ε.Ε.

• Να γνωρίσουν μέσα από τις αναπαραστάσεις των εθνικών όψεων 
των κερμάτων στοιχεία του πολιτισμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών



στόχοι

• Να μελετήσουν τις περιόδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού όπως 
αποτυπώνονται στα χαρτονομίσματα του ευρώ

• Να μελετήσουν διάφορες πτυχές της Ευρώπης, (περιβάλλον, ιστορία, 
τέχνη, επιστήμη) αναζητώντας υλικό για τις αναπαραστάσεις που θα 
προτείνουν



5 φάσεις

• γνωρίζοντας την ιστορία του ευρώ

• γνωρίζοντας την ευρωζώνη

• γνωρίζοντας τα κέρματα

• γνωρίσοντας τα χαρτονομίσματα

• σχεδιάζοντας το δικό μας ευρώ









































ένας (φανταστικός) διαγωνισμός

Για το τέλος, είπαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι! Ας 
υποθέσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε 

να αλλάξει τις παραστάσεις του ευρώ και να 
δημιουργήσει μια ενιαία σειρά για όλες τις χώρες. 

Για τον σκοπό αυτό διοργανώνει έναν (φανταστικό) 
διαγωνισμό και όποιος θέλει μπορεί να στείλει τις 
προτάσεις του. Εμείς δημιουργήσαμε τις δικές μας 

!
Μπορείτε να δημιουργήσετε κι εσείς τις δικές σας 

και να μας τις αποστείλετε στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου!

mailto:mail@gym-adendr.thess.sch.gr


η ζωγραφική της Ευρώπης



το φυσικό περιβάλλον της 
Ευρώπης



η ιστορία της Ευρώπης



η επιστήμη της Ευρώπης



η λογοτεχνία της Ευρώπης









δημιουργία ιστοσελίδας
euro-pe.weebly.com



















galandreas3012@gmail.com

@galandreas3012 

mailto:galandreas3012@gmail.com



