
Επαγγελματική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών μέσω της 
αξιοποίησης υλικού που 
δημιουργήθηκε από άτομα 
με αναπηρίες 

Νάσια Χαραλάμπους, Έλενα Θεοδοσίου, 
Σταύρη Σταύρου, Κατερίνα Θεοδώρου και 

Σιμώνη Συμεωνίδου  



Εισαγωγή 

 Τα άτομα με αναπηρία είναι ενεργοί πολίτες και έχουν 
σημαντικό έργο το οποίο συνήθως περιθωριοποιείται 
από τα ΑΠ και κατ’ επέκταση, τα σχολικά εγχειρίδια 
(Lewis & Norwich, 2005; Symeonidou & Mavrou, 2014) 

 Θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα θέματα 
αναπηρίας μέσα από τη φωνή των ατόμων με αναπηρία 
(Thomas, 2001)  

 Αυτή η ‘φωνή’ εκφράζεται κυρίως στους πίνακες, στα 
ποιήματα και στις αφηγήσεις τους, και λιγότερο μέσα 
από κείμενα ατόμων χωρίς αναπηρίες, τα οποία συνήθως 
αναπαράγουν το ιατρικό μοντέλο σκέψης (Allan, 2014) 

 

 



Πρόγραμμα ‘Ψηφίδες Γνώσης’ 

 Σκοπός 

 Να εντοπιστούν γραπτά κείμενα, ποιήματα, συνεντεύξεις, 
πίνακες, μουσική και άλλο υλικό ατόμων με αναπηρίες από την 
Κύπρο και την Ελλάδα και να εξεταστούν εποικοδομητικοί 
τρόποι αξιοποίησής τους στο ΑΠ 

 Σκόπιμη δειγματοληψία (27 άτομα: 17 άντρες, 10 γυναίκες) 

 Τύποι αναπηρίας: οπτική, ακουστική, κινητική, σωματική 

 Χρόνιες παθήσεις: κατά πλάκα σκλήρυνση, ρευματοπάθεια 

 Ανάλυση υλικού (περιεχόμενο) – Αξιολόγηση σχέσης με ΑΠ 

 Ψηφιοποίηση του υλικού – ιστοσελίδα – ψηφιακά portfolio 

 Αξιοποίηση υλικού για εκπαίδευση εκπαιδευτικών και 
εφαρμογές σε σχολεία (Symeonidou & Damianidou, 2013; 
Chrysostomou & Symeonidou, in process) 



Παιδαγωγικές αρχές  
πανεπιστημιακού σχολείου  

ΟΡΑΜΑ μας είναι να 
δημιουργήσουμε μια 

εκπαιδευτική κοινότητα 
(learning community Moller, 1998)   σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον, η 

οποία να βασίζεται στην 
ανάπτυξη θετικών σχέσεων 
και να ενισχύει την αγάπη 
για μάθηση. Το κάθε μέλος 
της κοινότητας καλείται να 
συμμετέχει ενεργά και έχει 

δικαίωμα διαμόρφωσης 
των εμπειριών του 

Τα πανεπιστημιακά 
σχολεία έχουν στόχο  

 την εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών, την 

έρευνα και την προσφορά 
υπηρεσιών στην 

κοινότητα. 
Επιπρόσθετα γίνεται 

προσπάθεια σύνδεσης της 
θεωρίας, με την πράξη και 
την έρευνα για περεταίρω 

βελτίωση και εξέλιξη  
(Barbour & Bersani, 1991) 

  



Μεθοδολογία 

 Έρευνα δράσης (Φεβρουάριος 2014 μέχρι σήμερα) 

 



Μεθοδολογία 

 Μια από τις προτεραιότητες του σχολείου είναι η απόκτηση 
γνώσεων και η ανάπτυξη θετικών στάσεων για θέματα 
αναπηρίας 

 Επικοινωνία διευθύντριας με ακαδημαϊκό και συζήτηση για 
περαιτέρω συνεργασία 

 Ερώτημα: Με ποιους τρόπους μπορούμε (οι νηπιαγωγοί) να 
αναπτύξουμε στα παιδιά στάσεις θετικές προς την αναπηρία;  

 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 

 Σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης των νηπιαγωγών, 
σεμινάρια Ενιαίας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κύπρου, μελέτη 
βιβλιογραφίας, μελέτη υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με 
αναπηρία, εμπλοκή στη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και 
αξιολόγησης διδασκαλίας 



Μεθοδολογία (συνέχεια) 

 Συζήτηση νηπιαγωγών-ακαδημαϊκού για πιθανούς τρόπους 
ενασχόλησης των παιδιών με θέματα αναπηρίας, σεβόμενοι 
το ΑΠ του νηπιαγωγείου, χωρίς να αναπαράγουν στερεότυπα 
και χωρίς να δίνουν υπερβολική έμφαση στην αναπηρία 

 Αξιοποίηση του υλικού στην πράξη  

 Ημερήσιοι και εβδομαδιαίοι προγραμματισμοί, προγραμματισμός 
project, διδασκαλία, αξιολόγηση  

 Συζήτηση εντυπώσεων και ανησυχιών με τη διευθύντρια σε 
εβδομαδιαία βάση 

 Παράλληλα, συνεχίστηκαν τα σεμινάρια επαγγελματικής 
ανάπτυξης (π.χ. παραμύθια για διαφορετικότητα – αναπηρία) 

 Η πρόοδος αξιολογούνταν κάθε εξάμηνο και τα σεμινάρια 
σχεδιάζονταν με βάση τις ανάγκες του προσωπικού.  



Αποτελέσματα 

 Οι νηπιαγωγοί μελέτησαν το υλικό, προβληματίστηκαν, 
δοκίμασαν να προσεγγίσουν το θέμα με βάση τη 
βιβλιογραφία και έμαθαν από τη διαδικασία  

 Συνειδητοποίησαν ότι το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο 
τρόπους:  

 Για να εξυπηρετήσει στόχους του ΑΠ που δεν σχετίζονται 
με θέματα αναπηρίας (π.χ. οι πίνακες των ατόμων με 
αναπηρία μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη 
λεπτών κινητικών ικανοτήτων) 

 Για να προβληματίσει για θέματα αναπηρίας (π.χ. ένα 
ποίημα ή ένα τραγούδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κινητοποιηθούν για 
υπεράσπιση του δικαιώματος όλων στην πρόσβαση) 

 



Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=Otdbb47kTGo 

 

PROJECT: Θέατρο, Τηλεόραση 

 

Στόχοι (ενδεικτικοί): 

Τα παιδιά να είναι ικανά: 

• Να παρακολουθούν ένα βίντεο εστιάζοντας στο περιεχόμενό του 

• Να ονομάζουν εκείνα που είδαν στο βίντεο 

• Να περιγράφουν με ολοκληρωμένες προτάσεις τα όσα παρακολούθησαν 

• Να διατυπώνουν απόψεις αναφορικά με το θέατρο  

• Να αντιγράφουν όπως μπορούν διάφορες πληροφορίες 

 

Διαφημιστικό Θεατρικής Παράστασης 
Αντώνης Ρέλλας 

https://www.youtube.com/watch?v=Otdbb47kTGo


Έναυσμα: Η νηπιαγωγός μέσω του βιντεοπροβολέα δείχνει στα παιδιά το 
διαφημιστικό βίντεο της θεατρικής παράστασης «Ένας ακούων στη χώρα 
των κωφών» 
 
Δραστηριότητες: 
1. Η νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδιά να μιλήσουν για τα όσα είδαν στο 
βίντεο  
2. Μετά ξαναβάζει το βίντεο κι αυτή τη φορά διαβάζει στα παιδιά τι γράφει 
στην έναρξη και στο τέλος. Γίνεται συζήτηση για τις πληροφορίες που δίνει 
το βίντεο για την παράσταση, οι οποίες καταγράφονται 
3. Η νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδιά να πουν τις ιδέες τους για τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ίδιοι να διαφημίσουν τη θεατρική τους 
παράσταση (είτε τη Χριστουγεννιάτικη παράσταση, είτε την παράσταση 
για το τέλος της σχολικής χρονιάς)  

Σχέδιο Μαθήματος (ενδεικτικό) 

ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ...ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.mp4


Κέντρα μάθησης: 

«Συγγραφείς αφίσας»: Τα παιδιά δημιουργούν την αφίσα της δικής τους 

θεατρικής παράστασης. Αντιγράφουν όπως μπορούν τις σημαντικές 

πληροφορίες όπως τον τίτλο, την ημερομηνία, τους πρωταγωνιστές κ.λπ. 

«Εικονογράφοι αφίσας»: Τα παιδιά εικονογραφούν όπως επιθυμούν την 

αφίσα της θεατρικής τους παράστασης. 

«Διαφημιστές παράστασης»: Τα παιδιά έχουν στη διάθεση τους διάφορα 

υφάσματα κι αξεσουάρ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να 

δημιουργήσουν διάφορες διαφημίσεις για τη θεατρική τους παράσταση. 

Παίρνουν ρόλους πρωταγωνιστών ή κινηματογραφιστών.  

Σχέδιο Μαθήματος (συνέχεια)  





Γλυπτά (κασίτερος, μπρούντζος, μπετόν)  
Πέτρος Ρουκουτάκης 



 

PROJECT: Ανακαλύπτοντας το ανθρώπινο σώμα 

 

Στόχοι: Τα παιδιά να είναι ικανά: 

•Να παρακολουθούν ένα βίντεο εστιάζοντας στο περιεχόμενό του 

•Να περιγράφουν με ολοκληρωμένες προτάσεις τα όσα παρακολούθησαν 

•Να αναπτύξουν λεπτές κινητικές δεξιότητες 

•Να πραγματοποιούν σειροθέτηση εικόνων 

•Να δημιουργούν μια φανταστική ιστορία 

•Να φτιάχνουν παγωμένη εικόνα με το σώμα τους 

•Να εντοπίζουν το γράμμα ‘Γ’ μέσα σε κείμενο 

•Να γράφουν λέξεις από το γράμμα ‘Γ’  

Σχέδιο Μαθήματος (ενδεικτικό)  



Έναυσμα: Τα παιδιά παρακολουθούν σε βίντεο τη διαδικασία δημιουργίας 
ενός γλυπτού από τον Πέτρο Ρουκουτάκη καθώς και διάφορες 
φωτογραφίες του δημιουργού με τα έργα του. Γίνεται αναφορά στον 
δημιουργό και στο επάγγελμά του.  

Δραστηριότητες: 

1. Τα παιδιά περιγράφουν αυτό που παρακολούθησαν, τη διαδικασία, τη 
χρήση των εργαλείων και του υλικού 

2. Συζητούν για το τι απεικονίζουν οι εικόνες των γλυπτών 

3. Η  νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά πηλό, τα παιδιά μπορούν να τον 
επεξεργαστούν και να πειραματιστούν με αυτόν. Παράλληλα βλέπουν 
εικόνες εργαστηρίων γλυπτικής 

4. Τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους εικόνες γλυπτών. Αφού τις 
παρατηρήσουν καλούνται να φτιάξουν ιστορία σειροθετώντας τις. 

5. Σε ζευγαράκια τα παιδιά, φτιάχνουν ένα άγαλμα και κάνουν «παγωμένη 
εικόνα». Η υπόλοιπη τάξη καλείται να μαντέψει την ενέργεια του 
ζευγαριού.  

Σχέδιο Μαθήματος (συνέχεια) 

Greek sculptors Petros Roukoutakis the blind sculptor.mp4
Greek sculptors Petros Roukoutakis the blind sculptor.mp4


Κέντρα μάθησης και τραπεζάκια:  

Τραπεζάκι 1: Τα παιδιά εντοπίζουν το γράμμα ‘Γ’ μέσα από κείμενο και το 
κυκλώνουν. 

Τραπεζάκι 2: Τα παιδιά γράφουν λέξεις που αρχίζουν από το γράμμα ‘Γ’. 

Τραπεζάκι 3: Η νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά πηλό και του δίνουν μορφή 
φτιάχνοντας αγάλματα. Μετά από 2-3 μέρες, αφού στεγνώσουν τα γλυπτά 
τους, τα παιδιά μπορούν χρησιμοποιώντας νερομπογιές να τους δώσουν 
χρώμα και χαρακτηριστικά. 

Τραπεζάκι 4: Η νηπιαγωγός δίνει εικόνες γλυπτών στα παιδιά κι αυτά 
περιγράφουν την ενέργεια που βλέπουν γράφοντας λεζάντα από κάτω. 

Τραπεζάκι 5: Τα παιδιά φτιάχνουν αγάλματα χρησιμοποιώντας clicks. 

 

Σχέδιο Μαθήματος (συνέχεια) 





Ενδεικτική Δραστηριότητα 

Οι νηπιαγωγοί φέρνουν στην τάξη 
διάφορα εργαλεία και μέσα 
μεταμφίεσης που σχετίζονται με 
επαγγέλματα του χτες αλλά και του 
σήμερα, π.χ. παπούτσια, βούρτσα 
καθαρισμού παπουτσιών, καλάθια, 
μεταλλικά δοχεία, καπέλο 
αστυνομικού, σφυρίχτρα, ποδιά, 
στηθοσκόπιο κ.ά. Τα βρέφη 
ενθαρρύνονται να πειραματιστούν με 
αυτά. 

Επαγγέλματα 
Τριαντάφυλλος Ηλιάδης 

Δεξιότητα: Τα βρέφη πειραματίζονται 
με καθημερινά αντικείμενα 



Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 Η ‘φωνή’ και το έργο των ατόμων με αναπηρία μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να 
κατανοήσουμε (ως εκπαιδευτικοί) τα θέματα 
αναπηρίας (Baglieri, 2008) 

 Οι νηπιαγωγοί (και οι εκπαιδευτικοί άλλων βαθμίδων) 
χρειάζονται επιμόρφωση για να κατανοήσουν την 
αναπηρία ως κοινωνικό ζήτημα και ως θέμα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Florian, 2010) 

 Οι νηπιαγωγοί (και οι εκπαιδευτικοί άλλων βαθμίδων) 
επωφελούνται αν έχουν στήριξη κατά το σχεδιασμό 
και εφαρμογή καινοτόμων μαθημάτων (Forlin, 2011) 

 



Διάχυση του υλικού 

 Εκτενής παρουσίαση με παραδείγματα καλών 
πρακτικών 

 Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα 
Πανεπιστημιακού Νηπιαγωγείο και ιστοσελίδα ‘Ψηφίδες 
Γνώσης’) 

 Ενημερωτικό βιβλιαράκι με παραδείγματα καλών 
πρακτικών 

 Θα διανεμηθεί σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές 

 Παρουσιάσεις σε συνέδρια 

 Άρθρο σε ακαδημαϊκό περιοδικό 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

 

Ψηφίδες Γνώσης 

www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis 

 

Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο 

και Βρεφοκομικός Σταθμός 

‘Λητώ Παπαχριστοφόρου’ 

www.ucy.ac.cy/nursery 


