
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:

Χρυσοστόμου, Μ. & Συμεωνίδου, Σ. (2016) Οι «Ψηφίδες Γνώσης» 

πάνε στο δημοτικό. Πρακτικά 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής 

Εταιρείας Κύπρου. 21-22 Οκτωβρίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου.



Στοιχεία μαθήματος

Ανάπτυξη νέας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/ 

διαφορετικότητας (Προσέγγιση 1)

• Τάξη: Δ’ Δημοτικού

• Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικά και Αγωγή Ζωής

• Ενότητα: Θέματα αναπηρίας και σεβασμού της διαφορετικότητας

• Χρόνος: 4 μαθήματα των 80 λεπτών



Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές/ήτριες να:

• Αμφισβητήσουν το φιλανθρωπικό μοντέλο της αναπηρίας

• Ορίζουν την αναπηρία με τρόπο που είναι αποδεκτός από τα άτομα με αναπηρία

• Αναγνωρίσουν την αξία της υποστηρικτικής τεχνολογίας στις ζωές των ατόμων με 

αναπηρία

• Αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

• Αναπτύξουν επιχειρήματα



Πορεία δραστηριοτήτων

Πρώτο ογδοντάλεπτο

• Σκιαγράφηση προσωπικότητας Στέλιου 
Κυμπουρόπουλου

• Συζήτηση για ενδεδειγμένη ορολογία 
(άτομο με αναπηρία) 

Δεύτερο ογδοντάλεπτο

• Παρακολούθηση αποσπασμάτων από το 
ντοκιμαντέρ για τη ζωή του «Με λένε 
Στέλιο»

http://maga.gr/wp-content/uploads/2013/07/944697_511553708902334_431184604_n.jpg


Πορεία δραστηριοτήτων

Τρίτο ογδοντάλεπτο

• Κριτική εξέταση του περιστατικού διεκδίκησης του δικαιώματος του να 
είναι σημαιοφόρος στο γυμνάσιο και των εμποδίων που αντιμετώπισε 

• Φύλλο εργασίας με αποσπάσματα από «Ψηφίδες Γνώσης»: ‘Η ζωή του Στέλιου 
Κυμπουρόπουλου μέσα από συνεντεύξεις και δηλώσεις του’

• Συζήτηση και ανάπτυξη επιχειρημάτων υπέρ ή κατά της γνώμης ότι ο 
Κυμπουρόπουλος είχε το δικαίωμα να είναι σημαιοφόρος (εργασία σε 
ομάδες)

• Στήριξη από τις εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας



Πορεία δραστηριοτήτων

Τέταρτο ογδοντάλεπτο

• Οι ομάδες ολοκλήρωσαν τα επιχειρήματά τους και επέλεξαν έναν 
εκπρόσωπο για να τα παρουσιάσει

• Τηλεοπτικό debate 

• Όλοι οι μαθητές/τριες κάθισαν σε ημικύκλιο

• Ένας μαθητής/τρια παρουσίαζε το επιχείρημά του/της, και ένας άλλος/η 
μαθητής/τρια προσπαθούσε να το αντικρούσει με το δικό του/της επιχείρημα 

• Συνεργασία μεταξύ δύο εκπαιδευτικών

• Η μια εκπαιδευτικός ήταν η παρουσιάστρια της εκπομπής

• Η άλλη εκπαιδευτικός ήταν η συντονίστρια του debate



Πορεία δραστηριοτήτων

• Ανώνυμη ψηφοφορία υπέρ ή κατά του δικαιώματος του Στέλιου Κυμπουρόπουλου να 
είναι σημαιοφόρος δικαιολογώντας τη ψήφο τους

• Νοηματική επεξεργασία δύο αποσπασμάτων από άρθρα όπου οι μαθητές εντόπισαν το 
αποτέλεσμα της διεκδίκησης του δικαιώματος του ατόμου να είναι σημαιοφόρος

• Συζήτηση για:

• Τον ρόλο του περιβάλλοντος (οικογένεια, φίλοι, εκπαιδευτικοί, συμμαθητές) στη ζωή των 
ατόμων με αναπηρία

• Τα μηνύματα που πήραν οι μαθητές για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από τη μελέτη 
της περίπτωσης του Στέλιου Κυμπουρόπουλου 



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


