
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:

Πογιατζή, Ν. & Συμεωνίδου, Σ. (2016) Η χώρα του «Με νοιάζει για 

σένα»: Ένα παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής στο νηπιαγωγείο. 

Πρακτικά 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. 

21-22 Οκτωβρίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου.



Στοιχεία ενότητας

Ανάπτυξη νέας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/ 

διαφορετικότητας (Προσέγγιση 1)

• Τάξη: Προδημοτική

• Θέμα: Η χώρα του «Με νοιάζει για σένα»



Σκοπός ενότητας

• Να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα της πρόσβασης των ατόμων με 

αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον και να κατανοήσουν την αξία του 

τροχοκαθίσματος για τα άτομα με αναπηρία



Στόχοι ενότητας

• Να τεκμηριώνουν γιατί στον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία το

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει η κοινωνία

• Να σκέφτονται και να δρουν με γνώμονα την ισότητα και το σεβασμό 

απέναντι στους άλλους

• Να εντοπίζουν τις αδυναμίες και να προτείνουν εισηγήσεις - τρόπους 

βελτίωσης κοινωνικών και πολιτικών πρακτικών και θεσμών.



Παραμύθι «Δυο παπούτσια με καρότσι»
Νικόλας Ανδρικόπουλος (2008)

Πλοκή

• Ο κύριος Λάζαρος σταθμεύει το αυτοκίνητό 

του σε μια ράμπα αναπήρων για να αγοράσει 

παπούτσια από ένα κατάστημα. Όταν 

επιστρέφει, πέφτει σε μια χώρα όπου όλα είναι 

φτιαγμένα για ανθρώπους που χρησιμοποιούν 

τροχοκάθισμα και άνθρωποι χωρίς 

τροχοκάθισμα αντιμετωπίζουν πολλές 

δυσκολίες στη διακίνηση...



Ανάδειξη προϋπάρχουσων εμπειριών των παιδιών

με στόχο την αξιοποίηση τους 

και τον προγραμματισμό της ενότητας
• Το παραμύθι «Δυο παπούτσια με καρότσι» χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για την ανάδειξη προϋπάρχουσων 

εμπειριών των παιδιών, με στόχο την αξιοποίησή τους και τον προγραμματισμό νέων δραστηριοτήτων-ενότητας

• Πριν από την ανάγνωση του παραμυθιού παρουσιάστηκε η εικόνα στο εξώφυλλο και η επόμενη σελίδα κι 

ακολούθησε συζήτηση. Αυτό ώθησε τα παιδιά να μοιραστούν τις προηγούμενες εμπειρίες τους σχετικά με τα άτομα 

που μοιάζουν στον ήρωα, στάδιο σημαντικό γιατί, από αυτό το σημείο άρχισε η διαδικασία ταύτισης με τον ήρωα

«η μάμα μου παρκάρει στο mall (στην θέση αναπήρων), αν δεν βρίσκει άλλο παρκινγκ. Εν να της εξηγήσω, να μεν ξαναπαρκάρει»

«και ο παπάς μου, που έσπασε το πόδι του, ήταν στο τροχοκάθισμα»

(αρχική σύνδεση με παροδική κατάσταση)

«στο θέατρο μου που πάω το Σάββατο έρχεται ένα αγόρι και είναι σε τροχοκάθισμα. Δεν είναι για λίγο» 

«Μερικές φορές όταν βλέπω ένα καροτσάκι, λυπάμαι



Επεξεργασία παραμυθιού

• Τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι της καυτής καρέκλας που τους επέτρεψε να κάνουν ερωτήσεις σε 
ένα παιδί στον ρόλο του Λάζαρου του Εαυτούλη, του πρωταγωνιστή του παραμυθιού 

• Η σύνδεση των συναισθημάτων και των εμπειριών με τον ήρωα του βιβλίου φάνηκε να είναι 
επιτυχής και τα παιδιά κατέληξαν στο ότι «ο Λάζαρος και η χώρα του εν ενδιαφέρονται για 
κανένα»

• Μέσα από τα λεγόμενά τους, έδειχναν να καταλαβαίνουν πως η κοινωνία έχει ένα μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης στον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία: «Δεν είναι καθόλου σωστό να 
παρκάρουμε, είναι η θέση τους» και ήταν σε θέση να το τεκμηριώσουν

• Τα παιδιά εισηγήθηκαν την ανάγκη για τη δημιουργία μιας «άλλης χώρας διαφορετικής»



Η χώρα του «Με νοιάζει για σένα»

• Τα παιδιά μέσα από αυτήν την ιδέα είχαν την ευκαιρία να εντοπίζουν αδυναμίες 

και να προτείνουν εισηγήσεις - τρόπους βελτίωσης κοινωνικών και πολιτικών 

πρακτικών, διαδικασία που αποτελεί και στόχο του Αναλυτικού 

Προγράμματος

• Σκέφτηκαν ότι πρέπει να κάνουν κάτι για να ενημερώσουν τους πολίτες για να 

μην παρκάρουν στους χώρους στάθμευσης που προορίζονται για τα άτομα με 

αναπηρία

«-Βοήθεια (!) –Δηλαδή: Εξήγησε μου τι εννοείς;

-E και στη χώρα του ‘Τι με νοιάζει εμένα’ είχε ράμπες! Όμως κάποιος επάρκαρε πάνω! 

Πρέπει να γίνει κάτι για να μεν παρκάρουν»

«Άμα παρκάρουμε πάνω στη ράμπα πώς εν να περάσουν;. Δεν τους αφήνουμε να 

περάσουν» 



Πρόταση των παιδιών: Τι μπορούμε να κάνουμε;

(ανάγκη σχεδιασμού και ανάληψη δράσης για βελτίωση 

κοινωνικών πρακτικών)

• Τα παιδιά ετοίμασαν τα δικά τους αυτοκόλλητα με 
διάφορες εικόνες συνοδευόμενα με σχόλια για να τα 
μοιράσουν στο σχολείο, στην οικογένεια και για δική 
τους χρήση

• Ωστόσο, έκριναν το ζήτημα της προσβασιμότητας 
πάρα πολύ σημαντικό και αποφάσισαν να ενημερώσουν 
τον δήμαρχο της περιοχής τους και τον πρόεδρο της 
δημοκρατίας για την υφιστάμενη κατάσταση και να 
τους κάνουν ξεκάθαρα τα αιτήματα τους

«Εμάς μπορεί να μας ακούσουν, 

επειδή είμαστε παιδιά…»



Στόχοι

• Να εντοπίζουν στο δομημένο περιβάλλον φραγμούς που η κοινωνία θέτει στα 

άτομα με αναπηρία, και όχι μόνο

• Να συσχετίζουν πληροφορίες, να διαμορφώνουν άποψη και να κρίνουν μια 

κατάσταση

• Να εξηγούν τον συλλογισμό τους και να τεκμηριώνουν την άποψη τους



Δημιουργική εργασία: Εντοπισμός εμποδίων/φραγμών που θα 

δυσκόλευαν άτομα με αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον

• Μετά από αναστοχασμό και αφού λήφθηκαν υπόψη 

οι δύο προηγούμενες διδασκαλίες και τα 

αποτελέσματά τους, ζητήθηκε από τα παιδιά κατά 

την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, να εντοπίσουν 

στο δομημένο τους περιβάλλον εμπόδια που θα 

δυσκόλευαν τη διακίνηση των ατόμων με αναπηρία 

και όχι μόνο, να τα φωτογραφήσουν και να τα 

φέρουν μαζί τους στην τάξη

• Έπειτα ζητήθηκε να τις περιγράψουν στην τάξη

«Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο»

«Δεν σκέφτονται κανένα, όταν παρκάρουν»

«Αφού που επήαμεν στην Λήδρας, τζιαι ο παπάς μου και ο

Ξ. που ήταν μες την αμαξού, εν εκαταφέραν να περάσουν

(από το στενό πεζοδρόμιο)

«Κοίταξε κατάσταση! Εν χωρεί κανένα. Επαρκάραν

πουπάνω […] Μα πώς να επερνούσαμεν δασκάλα;»

«Δαμέ που ήμουν είχε και ράμπα, και ανσανσέρ τζιαι καλό

πεζοδρόμιο. Έτσι πάω παντού!»



Αξιοποίηση γελοιογραφιών από 

τις Ψηφίδες Γνώσης

• Παρουσίαση δύο γελοιογραφιών από το έργο της κωφής γιατρού και ποιήτριας Σοφίας Κολοτούρου 

(2010) και δύο γελοιογραφίες που πάρθηκαν από το ψηφιακό portfolio του παραπληγικού ακτιβιστή 

Μιχάλη Δημοσθένους

• Στις γελοιογραφίες αποτυπώνονται με χιουμοριστικό τρόπο οι δυσκολίες που προκύπτουν στη 

μετακίνηση των ατόμων που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και οι δυσκολίες που μπορούν να 

προκύψουν από τις αντιδράσεις των ατόμων χωρίς ακουστική αναπηρία, απέναντι στα άτομα με 

ακουστική αναπηρία

• Στην συνέχεια, ζητήθηκε από τα παιδιά να εμπνευστούν από την φωτογραφία που είχαν στα χέρια 

τους και να φτιάξουν την δική τους γελοιογραφία



«Πρέπει να γίνω μικρό 

σαλιγκάρι για να με χωρά»

«Πρέπει να πετάσω

για να παρκάρω»



Αξιοποίηση ποιήματος Ντίνας Παγιάση-Κατσούρη

Στόχοι:

• Να αναγνωρίζουν το κειμενικό είδος ποίημα

• Να αναφέρουν τα δομικά στοιχεία ενός ποιήματος

• Nα διατυπώνουν ερωτήσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο



Διαμόρφωση ποιήματος 

για τα παιδιά της προδημοτικής

Μα τέλος πάντων

Ντίνας Παγιάση-Κατσούρη

Είναι πολύ όμορφη

είπε στην κοπέλα που την βοηθά

Κι εκείνη την κοίταξε αμήχανη και ταραγμένη.

Μα τέλος πάντων

δεν έβλεπε τη μυστηριώδη

ασύλληπτη ομορφιά της;

το πλατύ της χαμόγελο

τα γυαλιστερά της χέρια

τα καλλίγραμμα της πόδια

το ευκίνητο σώμα της;

Μα τέλος πάντων 

δεν έβλεπε 

πως ήταν μια αναπηρική καρέκλα 

τελευταίας τεχνολογίας;



Επεξεργασία ποιήματος

• Οι απόψεις των παιδιών

«Η Ντίνα μπορεί να πάει όπου θέλει και είναι χαρούμενη»

«Δεν καταλαβαίνει… ότι το τροχοκάθισμα της είναι πανέμορφο 

γιατί με τούτο κινείται»

«Δεν καταλαβαίνει την Ντίνα καθόλου, βλέπει την παράξενα»

• Τα παιδιά εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να γνωρίσουν την 

Ντίνα Κατσούρη

• Προετοιμάζουν ερωτήσεις για τη συνάντησή τους «Γεννήθηκες με την αναπηρία ή την 

απέκτησες μετά, κυρία Ντίνα;»



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


