
Αξιοποίηση Υλικού των 

«Ψηφίδων Γνώσης» στη Διδασκαλία 

https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/other-useful-material

Σημείωση: Η διδακτική προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί ένα παράδειγμα αξιοποίησης 

του υλικού των «Ψηφίδων Γνώσης». Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους ανάλογα με το μάθημα και τους στόχους που θέτει ο/η κάθε εκπαιδευτικός.

https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/other-useful-material


Η παρουσίαση αυτή βασίζεται στο άρθρο:

Symeonidou, S. (2020). Teacher education for inclusion and anti-

oppressive curriculum development: innovative approaches informed by 

disability arts and narratives. International Journal of  Inclusive Education. 

https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1711819 



Στοιχεία ενότητας

Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/ 

διαφορετικότητας (Προσέγγιση 2)

• Τάξη: Γ’ Γυμνασίου

• Γνωστικό αντικείμενο: Νέα Ελληνικά-Έκφραση-Έκθεση

• Ενότητα: 3η: Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί (Νεοελληνική γλώσσα, 

Γ’ γυμνασίου)

• Χρόνος: 3 μαθήματα των 80 λεπτών



Διδακτικοί στόχοι

Στόχοι εγχειριδίου:

• Να μετατρέπουν τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και αντίστροφα

• Να δίνουν παραδείγματα λόγου με κυριολεξία και μεταφορά

Επιμέρους στόχοι:

• Να αποδομήσουν προκαταλήψεις και στερεότυπα σε σχέση με την αναπηρία



Απόρριψη κειμένου από το σχολικό εγχειρίδιο λόγω 

καταπιεστικού περιεχομένου

• Απόρριψη κειμένου από το σχολικό 
εγχειρίδιο λόγω καταπιεστικού 
περιεχομένου

• Το κείμενο καλούσε τους μαθητές να μπουν 
στη θέση των ατόμων με αναπηρίες 
κλείνοντας τα αυτιά με τα χέρια τους και 
προσπαθώντας να κάνουν διάλογο με ένα 
συμμαθητή τους ο οποίος ψιθύριζε. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που 
προέρχεται από τα άτομα με αναπηρία, 
αυτό δεν ενδείκνυται (Peters, 2000)



Αξιοποίηση κειμένων από Ψηφίδες Γνώσης

Ψηφιακό portfolio Παναγιώτη Τσίγγανου

• Για να εκθέσει καταπιεστικές πρακτικές 

• ‘Άποψη-Σκεφτόμουν’ του Παναγιώτη 
Τσίγγανου (ακτιβιστής με επίκτητη 
κινητική αναπηρία σε ηλικία 21 
χρονών) 

• Πρέπει να εντοπίσουν ερωτηματικές 
προτάσεις και να τις υπογραμμίσουν

«Θα έπρεπε οι αγώνες των ατόμων με αναπηρία να είναι ξεχωριστοί

(Παραολυμπιακοί) από τους αγώνες όσων δεν έχουν -προς το παρόν-

αναπηρία (Ολυμπιακοί); Μήπως έτσι απλώς «θεσμοθετείται» η διάκριση;

Δεν θα ήταν πιο σωστό οι Ολυμπιακοί Αγώνες να διαρκούν 25 αντί για

17 ημέρες (αν χρειαζόταν παράταση) και να συμμετέχουν όλοι οι

αθλητές…;»



Χρήση κειμένων από Ψηφίδες Γνώσης

Ψηφιακό portfolio Στέλιου Κυμπουρόπουλου για 
ανάπτυξη ασκήσεων γραμματικής: 

• Δημιουργία φύλλου εργασίας με αποσπάσματα 
από συνεντεύξεις τριών ατόμων με αναπηρία

• Το φύλλο εργασίας στόχευε στην εξάσκηση στο 
είδος των ερωτηματικών προτάσεων (ευθύ και 
πλάγιο λόγο). Το περιεχόμενο των 
αποσπασμάτων φανέρωνε καταπιεστικές και 
διαχωριστικές πρακτικές απέναντι στα άτομα με 
αναπηρίες

• ‘Δεν ξέρω, δεν ξέρω το λένε πολλοί άνθρωποι ότι 
δίνω δύναμη, κουράγιο όλα αυτά είναι η ζωή μου.
[...] Τελικά ο καθένας καταφέρνει να ξεπερνά τα 
δικά του προβλήματα με τους τρόπους του’. 

• Μετατροπή σε ερωτηματικές προτάσεις: 
• Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι τους 

δίνω δύναμη και κουράγιο;
• Δεν ξεπερνούμε όλοι τα προβλήματά 

μας με τον τρόπο μας;



Αξιοποίηση Ψηφίδων Γνώσης και άλλης ιστοσελίδας για 

εννοιολογική ανάλυση

Δημιουργία φύλλου εργασίας με δύο αποσπάσματα από

αυθεντικά κείμενα. Στόχοι σχετικοί με την αποδόμηση

προκαταλήψεων και στερεοτύπων

• Κείμενο 1: Αναφορά στα δικαιώματα των μεταναστών

και στο γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστά. Το κείμενο

δεν ήταν γραμμένο από μετανάστες, αλλά από μια

ομάδα ανθρώπων οι οποίοι τους υποστήριζαν

• Κείμενο 2: Απόσπασμα από συνέντευξη του σκηνοθέτη

Αντώνη Ρέλλα (επίκτητη κινητική αναπηρία) όπου

ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ

παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρία είτε ως

υπερήρωες είτε ως άτομα προς λύπηση.

Θυμηθείτε αν έχετε δει ρεπορτάζ στην τηλεόραση ή έχετε διαβάσει άρθρο στην 

εφημερίδα που να αναφέρεται σε άνθρωπο με αναπηρία ο οποίος έχει διαπρέψει 

σε ένα τομέα, χωρίς η αναφορά να επικεντρωθεί στο γεγονός ότι είναι 

ανάπηρος και χωρίς να εκθειαστεί το κατόρθωμα του ακόμα και να ήταν 

ασήμαντο….. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δακρύβρεχτα 

ρεπορτάζ που παρουσιάζουν ένα καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο (ενώ 

στην πραγματικά θα ήταν καθηλωμένος αν δεν το χρησιμοποιούσε) που η 

μοίρα του έπαιξε ένα τραγικό παιχνίδι… εστιάζοντας στο δάκρυ του με 

υπόκρουση μουσικής για κλάματα Για να μη μιλήσουμε για την εμμονή των 

αρχισυντακτών που όταν αραιά και που παρουσιάζουν αθλητές με αναπηρία 

αυτό το κάνουν στα κοινωνικά θέματα και όχι στα αθλητικά!!!! Δυστυχώς, τα 

στερεότυπα αυτά είναι βαθειά ριζωμένα και οι προκαταλήψεις για την 

αναπηρία δεν έχουν φυσικά αφετηρία τα σύγχρονα δελτία ειδήσεων. Η ευθύνη 

ανήκει στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο που δημιούργησαν μια 

στρεβλή εικόνα του ανθρώπου με αναπηρία. Ο μύθος της αναπηρικής 

δυστυχίας μπορούσε να καταρριφθεί. Ούτε νικητές της ζωής ούτε άτομα με 

ειδικές ικανότητες ούτε υπεραθλητές. Απλά αθλητές με αναπηρία.

(Ζαχαρή, Δ. 8 Ιουνίου, 2007, Ο μύθος της αναπηρικής δυστυχίας καταρρίπτεται)



Ανακεφαλαίωση

Προσέγγιση 2 - Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με σαφή 

αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας

• Αξιοποίηση όλων ή μερικών από τους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ενότητα του σχολικού 
εγχειριδίου

• Αξιολόγηση των κειμένων που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και αποφάσεις για αξιοποίησή τους ή όχι 
(π.χ. αν ένα κείμενο παρουσιάζει καταπιεστική ρητορική σε σχέση με την αναπηρία ή παρουσιάζει 
στερεότυπα για την αναπηρία, τότε μπορεί να απορριφθεί και να αντικατασταθεί)

• Αξιοποίηση κειμένων και υλικού από τις «Ψηφίδες Γνώσης» τα οποία εκφράζουν τις απόψεις και τις 
εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη συζήτηση για θέματα 
αναπηρίας

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος που δεν σχετίζονται με θέματα 
αναπηρίας/διαφορετικότητας (π.χ. αξιοποίηση κειμένων από τις «Ψηφίδες Γνώσης» για την ανάπτυξη 
ασκήσεων γραμματικής)


