
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 σε σχέδιο μαθήματος της Έμιλυς

Σοφοκλέους που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 

επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών DISARTS, 2020



Στοιχεία ενότητας

Ανάπτυξη νέας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/ 

διαφορετικότητας (Προσέγγιση 1)

• Τάξη: Γ’ Γυμνασίου

• Γνωστικό αντικείμενο: Οικιακή Οικονομία – Ενότητα 4: Ανθρώπινα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις

• Ενότητα: Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

• Χρόνος: 2 μαθήματα των 40 λεπτών



Διδακτικοί στόχοι

Στόχοι ενότητας:

• Να αναγνωρίσουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια, καθολικά και

αναφαίρετα δικαιώματα

• Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και αντίληψη όσον αφορά τις διακρίσεις, τα

στερεότυπα, τις προκαταλήψεις

• Να αναπτύξουν στάσεις για συνεχή προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων 

με αναπηρία στον χώρο του σχολείου αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας



Άτομα με Αναπηρία 
Σεβασμός πρώτα στον άνθρωπο και την προσωπικότητα του και μετά στην αναπηρία του

ΑΝΑΠΗΡΙΑ: 

- έννοια κατασκευασμένη από την κοινωνία, που συντείνει στην καταπίεση των ατόμων

- πολιτικό ζήτημα, με την κοινωνία και την εξουσία να ευθύνονται για την καταπίεση των 

ατόμων με αναπηρία

«Πρόβλημα της κοινωνίας που δεν κατάφερε ακόμα να αφαιρέσει όλα τα εμπόδια –στο 

περιβάλλον και την αντίληψη- έτσι ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν 

ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας.» 

Ομήρου, Ε. (2017). Αναπηρία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Το παιχνίδι του λόγου και της εξουσίας στη σύγχρονη κυπριακή 

πραγματικότητα. Επιμέλεια: Σιμώνη Συμεωνίδου. Λευκωσία: Ψηφίδες Γνώσης.(UPIAS, 1976: 3-4, μετάφραση στην Καραγιάννη, 2009: 56)

https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/documents/Eleni_Omirou-%CE%915_.pdf


Μορφές αναπηρίας

• Σωματική αναπηρία (κινητική αναπηρία)

• Νοητική αναπηρία

• Ψυχική ασθένεια

• Αισθητηριακή αναπηρία (ακουστική αναπηρία, οπτική αναπηρία)



Δόθηκαν στους μαθητές τέσσερις μελέτες περίπτωσης για να τις 

επεξεργαστούν σε ομάδες και να απαντήσουν σε ερωτήματα



Φανή
Αναστασίου

Δασκάλα νοηματικής 

γλώσσας με ακουστική 

αναπηρία, από τη 

Λεμεσό



Μελέτη περίπτωσης 1 - Φανή Αναστασίου

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε από την ιστοσελίδα «Ψηφίδες Γνώσης»:

• Βιογραφικό Φανής Αναστασίου από Ψηφίδες γνώσης 

• Συνέντευξη στην εκπομπή ΤΟΛΜΩ (2 Απριλίου, 2012) - Ένας Κόσμος 

Απόλυτης Σιωπής (βίντεο)

• Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου, Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας

Χαραλάμπους

https://www.youtube.com/watch?v=Ttv0T2HywOQ


Ερώτηση 1: Ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ακουστική αναπηρία;

Πρόβλημα επικοινωνίας

• Οι δάσκαλοι δεν γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα

• Έλλειψη ενημέρωσης, άγνοια, αδιαφορία για τις 

ανάγκες των ατόμων με ακουστική αναπηρία

• Δεν υπάρχουν πάντα οι υποδομές και οι εύλογες 

προσαρμογές που απαιτούνται στα σχολεία και στο 

Πανεπιστήμιο για την εκπαίδευση αυτών των 

ατόμων (π.χ. διερμηνείς)



Ερώτηση 2: Τι ζητούν τα άτομα με ακουστική                
αναπηρία από το κράτος; 

• Εύλογες προσαρμογές όπως διερμηνείς, 

καθηγητές που γνωρίζουν τη νοηματική 

γλώσσα 

• Ένταξη σε μεγαλύτερο βαθμό της νοηματικής 

γλώσσας στα σχολεία και στα πανεπιστήμια

• Ισότιμη αντιμετώπιση, ίσες ευκαιρίες, ίσα 

δικαιώματα, ισότιμη κοινωνία



Καρολίνα 
Πελενδρίτου

Παραολυμπιονίκης 

κολυμβήτρια με οπτική 

αναπηρία, από τη Λεμεσό



Μελέτη περίπτωσης 2 – Καρολίνα Πελενδρίτου

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε από την ιστοσελίδα «Ψηφίδες Γνώσης»:

• Βιογραφικό Καρολίνας Πελενδρίτου

• Άγνωστος Συγγραφέας (27 Αυγούστου, 2012) Πελενδρίτου: «Πληρώνω λάθη του 
παρελθόντος», Sigmalive.

• Αλεξάνδρου, Π. (11 Δεκεμβρίου, 2009) «Νιώθω εγκαταλειμμένη από την Πολιτεία», Σημερινή, σ. 
28

• Αργυρού, Α. (20 Ιανουαρίου, 2008) Καρολίνα Πελενδρίτου «ξεσπά» για όσα συμβαίνουν την 
τελευταία πενταετία. «Νιώθω ανασφάλεια, απογοήτευση, αδικημένη», Σημερινή, 61/13.

• Καζά, Α. Ε. (13 Οκτωβρίου, 2008) Καρολίνα: Θα κερδίζαμε πολλά ως κοινωνία εάν..., Sigmalive.

• Σολομωνίδου-Δρουσιώτου, Α. (12 Οκτωβρίου, 2008) Η Κύπρια πριγκίπισσα της πισίνας. 
«Κέρδισα πολλά κι απ' όσους κατάφεραν να με βγάλουν από το δρόμο μου, Φιλελεύθερος, σ. 18.

https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/documents/psifides-gnosis/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_Portfolio/Karolina_Peledritou/pelendritou.Sigma_Live.27-8-2012.pdf
https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/documents/psifides-gnosis/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_Portfolio/Karolina_Peledritou/pelendritouAlexandrou.Simerini-11-12-2009.sel28.pdf
https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/documents/psifides-gnosis/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_Portfolio/Karolina_Peledritou/pelendritou.Argyrou.Simerini.20.01.2008.sel6113.pdf
https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/documents/psifides-gnosis/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_Portfolio/Karolina_Peledritou/pelendritou.Kaza.sigmalive.13.10.2008.pdf
https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/documents/psifides-gnosis/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_Portfolio/Karolina_Peledritou/Pelendritou.SolomonidouDrousiotou.phileleftheros_12.10.2008.sel18.pdf


Ερώτηση 1: Ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι αθλητές με αναπηρία;

Ανισότητα – Χρειάζεται καθορισμός ίδιων 

κριτηρίων βράβευσης για όλους τους αθλητές

• Λιγότερα κίνητρα

• Λιγότερα πριμ επιτυχίας 

• Λιγότερη αναγνώριση

• Διακρίσεις  



Ερώτηση 2: Τι ζητούν οι αθλητές με αναπηρία 
από το κράτος; 

Ίσα δικαιώματα – Ίση μεταχείριση 

• Ισότιμη αντιμετώπιση ως προς την 

οικονομική πτυχή (ισότιμο πριμ για 

Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες)

• Ηθική επιβράβευση 

• Αναγνώριση 



Αντρέας 

Αριστοτέλους

Εργατικός λειτουργός σε 

επαρχιακό γραφείο, με 

κινητική αναπηρία, από την 

Πάφο 



Μελέτη περίπτωσης 3 – Αντρέας Αριστοτέλους

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε από την ιστοσελίδα «Ψηφίδες Γνώσης»:

• Βιογραφικό Αντρέα Αριστοτέλους 

• Συνέντευξη με τον Αντρέα Αριστοτέλους, Ελευθερίου, Μ., Κλεάνθους, Α. και 

Λουκά, Ζ. (2012)



Orkun
Bozkurt

Συγγραφέας με 

κινητική αναπηρία, 

από τη Λευκωσία 



Μελέτη περίπτωσης 4 – Orkun Bozkurt

Υλικό που χρησιμοποιήθηκε από την ιστοσελίδα «Ψηφίδες Γνώσης»:

• Βιογραφικό Orkun Bozkurt

• Bozkurt, O. (2012, February 25). My life on wheels. Ανακτήθηκε από 

www.thewisemag.com



Ερώτηση 1: Ποιο είναι το βασικότερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

κινητική αναπηρία;

Δυσκολίες στην πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον 

που περιορίζει τη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, 

τη ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρόνο, την εκπαίδευση 

• Μικρές είσοδοι, μικροί χώροι, μόνο σκαλιά

• Πεζοδρόμια και μπυραρίες χωρίς πρόσβαση 

• Περιορισμός σπίτι τον ελεύθερο του χρόνο



Ερώτηση 2: Τι ζητούν τα άτομα με κινητική αναπηρία από 
το κράτος; 

Πρόσβαση 

• Ράμπες σε

- σχολεία 

- πεζοδρόμια 

- χώρους ψυχαγωγίας  

• Ανεξαρτησία στην κυκλοφορία



Ερώτηση που συζητήθηκε στην ολομέλεια της τάξης: 

Ποια δικαιώματα θίγονται/καταπατούνται στο κείμενο που μόλις 

διαβάσατε και εξαιτίας ποιου γεγονότος;

Αντρέας Αριστοτέλους

• Πρόσβαση

• Συμμετοχή 

στην πολιτιστική ζωή,

τη ψυχαγωγία,

τον ελεύθερο χρόνο

• Λόγω κινητικής αναπηρίας

Καρολίνα 

Πελενδρίτου

• Ισότητα 

ευκαιριών

• Λόγω οπτικής 

αναπηρίας

Φανή Αναστασίου

• Εκπαίδευση

• Μόρφωση

• Εργασία

• Λόγω ακουστικής 

αναπηρίας

Orkun Bozkurt

• Εκπαίδευση

• Πρόσβαση

• Λόγω κινητικής 

αναπηρίας



Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

23

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συμμετοχή 

στην πολιτιστική ζωή,

τη ψυχαγωγία,

τον ελεύθερο χρόνο

και τον αθλητισμό

Αποκατάσταση

Προσβασιμότητα

Εργασία 

και 

απασχόληση Σεβασμός 

της κατοικίας 

και της 

οικογένειας
Ανεξάρτητη 

διαβίωση

και ενσωμάτωση

στην κοινότητα

Επαρκές βιοτικό 

επίπεδο

και κοινωνική 

προστασία

Συμμετοχή

στην πολιτική

και δημόσια ζωή

ΥγείαΕκπαίδευση

Ισότητα

ευκαιριών



Χαρακτηριστικά δικαιωμάτων 

ατόμων με αναπηρία

• Καθολικά 

Είναι ίδια για όλους – όλοι έχουμε γεννηθεί ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και Δικαιώματα

• Αναφαίρετα 

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τα στερήσει από κανένα άλλον άνθρωπο

• Αλληλοσυσχετιζόμενα

Εάν στερηθεί ένα δικαίωμα τότε επηρεάζεται και κάποιο άλλο – πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε 

όλα (π.χ. η καταπάτηση του δικαιώματος πρόσβασης του Bozkurt επηρεάζει και το δικαίωμα 

του στην εκπαίδευση



Π ιστεύετε ότι η Φανή, η 

Καρολίνα, ο Αντρέας, ο 

Orkun και γενικά το 

κάθε άτομο με αναπηρία 

θα ήθελε να γίνει γι’ 

αυτήν/όν ένας έρανος;



Κατ’ οίκον εργασία

4α. Πρόνοιες που παρέχει (εάν παρέχει) το σχολείο μας σε:

• άτομα με ακουστική αναπηρία 

• αθλητές με αναπηρία

• άτομα με κινητική αναπηρία



Κατ’ οίκον εργασία

4β. Ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε εμείς για:

• Προώθηση της ισότητας ατόμων με αναπηρία 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρία



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


