
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

Ανάπτυξη νέας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/ 

διαφορετικότητας (Προσέγγιση 1)

• Τάξη: Γ’ Δημοτικού

• Γνωστικό αντικείμενο: Αγωγή Ζωής - Δημιουργία και βελτίωση κοινωνικού 

εαυτού

• Ενότητα:  «Γνωριμία με τους τρόπους επικοινωνίας των κωφών ατόμων»

• Χρόνος:  6 μαθήματα των 40 λεπτών



Διδακτικοί στόχοι

Ανάπτυξη στάσεων αποδοχής και σεβασμού των κωφών ατόμων και των τρόπων

επικοινωνίας τους

• Επιμέρους στόχοι:

• Γνωριμία με τους τρόπους επικοινωνίας των κωφών ατόμων

• Αναγνώριση κατάλληλων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ κωφών και ακούοντων ατόμων

• Αναφορά σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική αποκατάσταση των κωφών

ατόμων



Χρήση υλικού από ψηφιακά προφίλ κωφών καλλιτεχνών

• Χρήση υλικού από ψηφιακά προφίλ περισσότερων από ένα ατόμων με

την ίδια αναπηρία

• Ψηφιακά προφίλ κωφών καλλιτεχνών:

• Φανή Αναστασίου: Διδάσκει νοηματική γλώσσα και συνθέτει τραγούδια, επίκτητη 

αναπηρία (έχασε την ακοή της σε ηλικία 5 ετών)

• Γιάννης Γιαννακίδης: Καθηγητής Τέχνης και ζωγράφος∙ επίκτητη αναπηρία (έχασε 

την ακοή του σε ηλικία 3-5 ετών)

• Σοφία Κολοτούρου: Γιατρός και ποιήτρια∙ επίκτητη αναπηρία (στην ηλικία 8 ετών 

άρχισε σταδιακά να χάνει την ακοή της)

• Οι καλλιτέχνες διέφεραν ως προς τα χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες 

τους

• Φύλο, σχέση με την κοινότητα των Κωφών, προτίμηση στο είδος επικοινωνίας



Ανάδειξη των διαφορετικών χαρακτηριστικών, εμπειριών και 

τρόπων επικοινωνίας των κωφών ατόμων

• Ισορροπία στη χρήση υλικού ατόμων με αναπηρίες από τις Ψηφίδες Γνώσης και 
άλλου υλικού από το διαδίκτυο

• Αξιοποίηση ενός αλληγορικού video clip ενός τραγουδιού όπου η Φανή Αναστασίου
και ένας άντρας παρουσιάζουν το τραγούδι «1000 σιωπές» στη νοηματική γλώσσα

• Οργάνωση συζήτησης για το πώς τα κωφά άτομα επικοινωνούν (την επιλογή 
τους να χρησιμοποιούν νοηματική γλώσσα, προφορική επικοινωνία ή και τα δύο)
και βασικές πληροφορίες για τη νοηματική γλώσσα

• Απαλλαγή από την προκατάληψη ότι τα κωφά άτομα δεν ασχολούνται με την μουσική και 
τα τραγούδια επειδή δεν μπορούν να τα ακούσουν

• Αξιοποίηση ενός βίντεο όπου η Minnie Mouse επικοινωνεί με ένα κωφό παιδί στη
Disneyland μέσω νοηματικής γλώσσας

• Αξιοποίηση λογισμικού εκμάθησης νοημάτων



Ισορροπημένη χρήση υλικού ατόμων με αναπηρία στις 

Ψηφίδες Γνώσης με άλλο υλικό από το διαδίκτυο

• Η επιλογή υλικού συνέβαλε στην αποδόμηση κυρίαρχων 
στερεοτύπων απέναντι στα κωφά άτομα παρόλο που αυτός δεν ήταν 
ένας από τους στόχους της ενότητας 

• Στερεότυπα για κωφά άτομα (π.χ. άτομα δυστυχισμένα και άξια 
λύπησης, ανίκανα να απολαύσουν τη μουσική ή τον χορό) 

• ‘Savoir vivre κοινωνικής συναναστροφής με κωφούς’ (από το βιβλίο 
της Σοφίας Κολοτούρου «Κουφός είσαι ρε; Δεν ακούς;») 

• Μέσω του υλικού οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν πώς 
προσεγγίζουμε και πώς συμπεριφερόμαστε στα κωφά άτομα μέσα από 
κόμικ



Επιλογή υλικού με πρόθεση να σπάσει κυρίαρχα στερεότυπα 

απέναντι στα κωφά άτομα 

• Aποσπάσματα από αυτοβιογραφίες τριών  
προσωπικοτήτων με απώλεια ακοής (Γιαννακίδης, 
Κολοτούρου, Αναστασίου)  

• Αφού τα παιδιά μελετήσουν τα αποσπάσματα καλούνται 
να σκεφτούν στην ομάδα τους και να απαντήσουν 
προφορικά σε ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα 
επαγγέλματα που ακολούθησαν τα άτομα αυτά

• Ακούγονται οι απαντήσεις στην ολομέλεια και η 
εκπαιδευτικός κατευθύνει τα παιδιά έτσι ώστε να 
αντιληφθούν ότι η αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο για 
να κάνει αυτό που αγαπά ένας άνθρωπος



Οργάνωση debate για θέματα σχετικά με την επαγγελματική 

αποκατάσταση των κωφών ατόμων

• Δίνεται απόσπασμα από δημοσίευση του Γιάννη 

Γιαννακίδη όπου αναφέρεται ότι μια κωφή κοπέλα η 

οποία είναι πτυχιούχος προσλαμβάνεται ως 

καθαρίστρια και όχι στη θέση που σχετιζόταν με τις 

σπουδές της.

• Δίνεται το ερώτημα: 

• Αν ήσασταν εσείς εργοδότες, θα προσλαμβάνατε την 

κοπέλα;



Ανακεφαλαίωση

Προσέγγιση 1 - Ανάπτυξη νέας ενότητας με σαφή αναφορά 

σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας

• Αξιοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος για να τεθούν οι στόχοι μιας νέας 

ενότητας

• Επιλογή κειμένων και υλικού από τις «Ψηφίδες Γνώσης» που θεωρούνται 

χρήσιμα για την ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με 

θέματα για αναπηρίας

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη 

συζήτηση για θέματα αναπηρίας


