
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 στα άρθρα:

Symeonidou, S. & Loizou, L. (2018): Disability studies as a framework to 

design disability awareness programs: no need for ‘magic’ to facilitate 

children’s understanding, Disability & Society, 33(8), 1234-1258. 

Loizou, E. & Symeonidou, S. (2019). Cartoons as an educational tool to 

fight disability stereotypes. In E. Loizou & S. Recchia (Eds.), Research on 

Young Children's Humor - Theoretical and Practical Implications for Early 

Childhood Education (145-167). Cham: Springer.



Στοιχεία έρευνας

Ανάπτυξη νέας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/
διαφορετικότητας (Προσέγγιση 1)

• Θέμα: Καταπολεμώντας τα στερεότυπα για την αναπηρία μέσα από τη 
γελοιογραφία

• Συμμετέχοντες: Ομάδα 5 παιδιών

• 2 παιδιά Γ’ δημοτικού (1 αγόρι & 1 κορίτσι) - 8 χρόνων

• 3 παιδιά Α’ δημοτικού (2 αγόρια & 1 κορίτσι) - 6 χρόνων

• Χρόνος: 8 συναντήσεις, 90 λεπτά κάθε συνάντηση



Ερευνητικά ερωτήματα

• Πώς τα παιδιά καταπολεμούν τα στερεότυπα για την αναπηρία μέσα από

ένα πρόγραμμα που βασίζεται στις αρχές του κοινωνικού μοντέλου και των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

• Πώς κατανοούν τα παιδιά το χιούμορ που κριτικάρει την καταπάτηση των

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία;

• Πώς αποτυπώνουν σε γελοιογραφίες την κριτική απέναντι στην καταπάτηση

των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία;



Ανάγνωση και ανάλυση παραμυθιού

«Η Αργυρώ γελάει»

• Επεξεργασία παραμυθιού «Η Αργυρώ γελάει»

• Τέθηκαν διάφορα ερωτήματα στα παιδιά

• Στο ερώτημα «Τι σας εξέπληξε;» τα παιδιά 
απάντησαν

• «όταν χαιρετάει από το αυτοκίνητο» 

• «όταν γυρίζει στον τροχό», «όταν τσαλαβουτάει 
επειδή δεν την είδα»

• «εκεί που πηδάει στην πισίνα (που τσαλαβουτάει 
στο μπάνιο)»

• «που θυμώνει!»



Ανάγνωση και ανάλυση παραμυθιού

«Η Αργυρώ γελάει»

• Αξιοποιήθηκαν 4 εικόνες από το παραμύθι που 
έδειχναν αντιθέσεις 

• «Η Αργυρώ είναι χαρούμενη, Η Αργυρώ είναι 
λυπημένη»

• «Η Αργυρώ νιώθει αδύναμη και κλαίει. Η Αργυρώ 
νιώθει δυνατή και τίποτα δεν λέει» 

• «Η Αργυρώ το σκοτάδι νιώθει γύρω της και το 
φοβάται και αγκαλιές θέλει για να ζεσταθεί και 
παραμύθια για να κοιμηθεί»

• «Εξώφυλλο» και «Αυτή είναι η Αργυρώ, ένα 
παιδάκι σαν κι εμένα, ένα παιδάκι σαν κι εσένα»



Ανάγνωση και ανάλυση παραμυθιού

«Η Αργυρώ γελάει»

• Στο ερώτημα «Ποια εικόνα σου αρέσει;» τα παιδιά επέλεξαν 
διαφορετικές εικόνες, π.χ.

• Εξώφυλλο και τελευταία σελίδα 

• γιατί η Αργυρώ που είναι σε καροτσάκι θέλει να μας δείξει ότι ακόμα κι 
αν είναι σε καροτσάκι μπορεί να παίζει, να κάνει φάρσες, να κάνει λάθη, 
να είναι δυνατή, να το φοβάται το σκοτάδι, να θέλει να ζεσταθεί, 
παραμύθια για να κοιμηθεί.»

• «Η Αργυρώ νιώθει αδύναμη και κλαίει. Η Αργυρώ νιώθει 
δυνατή και τίποτα δεν λέει»

• γιατί έκανε λάθος άσκηση

• γιατί εδώ έκανε βαρκούλα



Σχολιασμός βίντεο που συμμετέχουν άτομα με αναπηρία 

(π.χ. διαφημίσεις)

• Παρακολούθηση τηλεοπτικού σποτ «Τέλεθον»

«Πολλά παιδιά παραπονιούνται πως δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, εγώ το 
αντίθετο! «Χαζεύω τα πουλιά που πετούν, τα φύλλα που πέφτουν, τον αδερφό μου 
που παίζει με την μπάλα του, αλλά ελπίζω σε καλύτερες μέρες. Τelethon 2016, ας 
μιλήσει η καρδιά μας.»

• Οι μαθητές ρωτούνται: Αν ήταν η Αργυρώ πρωταγωνίστρια σε ένα 
αντίστοιχο τηλεοπτικό σποτ τι θα έλεγε;

Πολλά παιδιά παραπονιούνται πως δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Εγώ το αντίθετο.
Κάθε πρωί, όταν η μαμά έρχεται να με ξυπνήσει, κρύβομαι κάτω από το κρεβάτι
μέχρι να μου υποσχεθεί πως δεν θα μου φτιάξει πουρέ με μπρόκολο. Μόλις
τελειώσω με τις φάρσες το πρωί, παίρνω πινέλα και χαρτί και μπογιατίζω τον σκύλο.



Ανάγνωση και ανάλυση παραμυθιού

«Ο Φοίβος και ο άλλος Φοίβος»



Ανάγνωση και ανάλυση παραμυθιού

«Ο Φοίβος και ο άλλος Φοίβος»

Ο Φοίβος

1. Είναι καλός στη γυμναστική

2. Θέλει να μείνει στο κρεβάτι ακόμα λίγο

3. Έκανε λάθος

4. Πάει με τον παππού περίπατο 

5. Προτιμά χυμό

6. Του ζητά η μαμά του να πιει όλο το γάλα

7. Θέλει πιο πολύ διάλειμμα

8. Τον κορόιδεψε για την μύτη του

9.  Έκλαιγε επειδή χτύπησε 

10. Για να ξεχάσει τον φόβο του σκέφτεται ωραία πράγματα, γλυκιές 

αναμνήσεις

11. Αγαπά την Ευγενία 

12. Σκεφτόταν ότι θα νικήσει

13. Φοβάται κεραυνό-όμοιος φόβος

14. Δεν είναι ανάπηρος

Ο άλλος Φοίβος

1. Είναι καλός στη γυμναστική

2. Θέλει να μείνει στο κρεβάτι ακόμα λίγο

3. Έκανε λάθος 

4. Πάει με την γιαγιά περίπατο 

5. Προτιμά κακάο 

6. Του ζητά η μαμά του να πιει όλο το γάλα

7. Θέλει πιο πολύ διάλειμμα

8. Τον κορόιδεψε για το πώς πας έτσι

9. Έκλαιγε επειδή χτύπησε 

10. Για να ξεχάσει τον φόβο του σκέφτεται ωραία πράγματα, 

γλυκιές αναμνήσεις

11. Αγαπά την Όλγα

12. Σκεφτόταν ότι θα νικήσει

13. Φοβάται κεραυνό-όμοιος φόβος

14. Είναι ανάπηρος



Προετοιμασία για επίσκεψη 

ατόμου με αναπηρία

• Προβολή σύντομου βίντεο χωρίς φωνή

• Σύντομο βιογραφικό 

• Λέξεις κλειδιά για προετοιμασία ερωτήσεων 

• Ερωτήσεις:

• Βλέπεις κινούμενα σχέδια/ντοκιμαντέρ; (κινούμενα σχέδια)

• Φοβάσαι τους κεραυνούς; (φόβος)

• Τι χρώμα θα σου άρεσε να έπαιρνες από το ουράνιο τόξο; 
(χρώμα)

• Πώς ένιωσες όταν σου είπαν ότι είσαι ανάπηρος; (λύπη)



Επίσκεψη ατόμου με αναπηρία

• Σύντομη αφήγηση της ζωής του

• Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με τα παιδιά!

• Διαβάζεις βιβλία;

• Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;

• Ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιχνίδι;

• Πότε πήγες θάλασσα; Συζήτηση

• Συζήτηση για την οικογένειά του

• Συζήτηση για τις δυσκολίες που είχε να βρει δουλειά

• Με τι κινείσαι; Έχεις αυτοκίνητο; Πώς οδηγάς ; Χωρά το τροχοκάθισμα στο αυτοκίνητο;

• Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τροχοκαθίσματος - Επίδειξη



Επεξεργασία γελοιογραφιών με θέμα τα 

δικαιώματα Vs φιλανθρωπία

Λοιπόν για να καταλάβω ακριβώς τι θέλεις: 

1. θέλεις κτίρια με ράμπες και ασανσέρ 

2. τουαλέτες για άτομα με αναπηρία σε όλα τα 
εστιατόρια

3. χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία 
και από το κράτος δωρεάν τροχοκαθίσματα
και βοηθούς για όσους χρειάζονται



Επεξεργασία γελοιογραφιών με θέμα τα 

δικαιώματα Vs φιλανθρωπία

Μα εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε! 

Σας λυπόμαστε! 

Όλοι αυτοί μεταμφιέστηκαν για να πάνε 
στο πάρτυ όπου θα μαζέψουμε λεφτά για 
εσάς.



Παραγωγή κειμένου σε δοθείσα γελοιογραφία με θέμα τα 

δικαιώματα Vs φιλανθρωπία

- Είσαι ένας μασκαράς. Δεν 

χρειάζομαι λεφτά. Μόνο μια δουλειά.

- Μετά από αυτό που είπες, ο Άρης 

με περιμένει.

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ! 

€9000000



Συμπλήρωση και δημιουργία γελοιογραφιών

• Παραγωγή κειμένου σε δοθείσα

γελοιογραφία με θέμα την πρόσβαση

Ωραία πρόσβαση! Πού είναι το μαγικό χαλί;

Αν δεν υπάρχει μαγικό χαλί θα έπρεπε να

είχατε σπουδάσει μάγος! (ειρωνεία)

Τι χαζή ιδέα που ήρθα σε αυτή την έκθεση μαζί

με αυτήν την σκάλα που δεν είναι σκάλα, ούτε

ράμπα, είναι μια χαζή ραμποσκάλα. (σαρκασμός)



Συμπλήρωση και δημιουργία γελοιογραφιών

Βρε παιδιά πώς θα μπω να πιάσω 

λεφτά; 

Αφού δεν μπορώ να ανέβω με τη σκάλα σας 

πρέπει να ανεβώ με τα σύννεφα; 



-Πόσα θες φίλε μου; Πάρε €110.

-Νομίζω η γούνα σας έχει 
αρχίσει να ξηλώνεται. Πάρτε τα 
πίσω για να αγοράσετε 
καινούρια.

Παραγωγή γελοιογραφίας με θέμα την πρόσβαση ή 
δικαιώματα Vs φιλανθρωπία



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


