
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 μαθήματος

Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με έμμεση αναφορά σε θέματα 

αναπηρίας/ διαφορετικότητας (Προσέγγιση 3)

• Τάξη: Ε’ Δημοτικού

• Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικά

• Ενότητα: 6η: Οι φίλοι μας, οι φίλες μας (Της γλώσσας ρόδι και ροδάνι, Α’ τεύχος)

• Χρόνος: 2 μαθήματα των 80 λεπτών



Διδακτικοί στόχοι

• Οι μαθητές/τριες

• Να κατανοήσουν τα δομικά είδη του κειμενικού είδους του γράμματος και της
πρόσκλησης

• Να αξιοποιούν τα δομικά στοιχεία του γράμματος και της πρόσκλησης για να
αναπτύξουν δικά τους

• Να μετατρέπουν τον ευθύ σε πλάγιο λόγο

• Να αναπτύξουν την ικανότητα της περιγραφής σε προφορικό και γραπτό επίπεδο



Χρήση κειμένων από Ψηφίδες Γνώσης για εισαγωγή 

της επιστολής ως είδος κειμένου

• Το εγχειρίδιο δεν είχε επιστολές 
αλλά απαιτούσε την αναγνώριση και 
τη συγγραφή τους.

• Το περιεχόμενο της επιστολής που 
επιλέχθηκε βοηθούσε στην αναφορά 
στο ζήτημα της φιλίας που ήταν το 
θέμα της ενότητας και παράλληλα 
στο ζήτημα της προσβασιμότητας 

• Ψηφιακό portfolio Μιχάλη 
Δημοσθένους από Ψηφίδες Γνώσης



Μίξη υλικού από εγχειρίδιο και Ψηφίδες Γνώσης 

για εισαγωγή της πρόσκλησης ως είδος κειμένου

• Το περιεχόμενο της 

πρόσκλησης αφορά 

τα εγκαίνια έναρξης 

μαθημάτων 

νοηματικής γλώσσας

• Ψηφιακό portfolio

Φανής Αναστασίου 

από Ψηφίδες 

Γνώσης



Χρήση υλικού από Ψηφίδες Γνώσης για ανάπτυξη 

παραδειγμάτων γραμματικής και ασκήσεων στον ευθύ και 

πλάγιο λόγο

• Δημιουργία γραμματικών ασκήσεων με 
υλικό από συνεντεύξεις που υπάρχουν 
στις Ψηφίδες Γνώσης.

• Ψηφιακά portfolio

• Δανάη Αντωνίου (καλλιτέχνης με 
εγκεφαλική παράλυση) 

• Αντώνης Αρέστη (αθλητής με κινητική 
αναπηρία)  

• Στέλιος Κυμπουρόπουλος (ακτιβιστής 
και ψυχίατρος με κινητική αναπηρία -
ευρωβουλευτής) 



Χρήση δύο κειμένων από Ψηφίδες Γνώσης για την 

περιγραφή των διαστάσεων της φιλίας για κατάκτηση 

γλωσσικού στόχου

• Εξέταση των κειμένων 
ξεχωριστά και συζήτηση για 
το πώς διαφοροποιούνται τα 
δύο είδη φιλίας, ποιο είναι το 
ιδανικό είδος φιλίας για 
αυτούς κτλ.

• Ψηφιακά portfolio από 
Ψηφίδες Γνώσης

• Μιχάλης Δημοσθένους

• Καρολίνα Πελενδρίτου



Ανακεφαλαίωση

Προσέγγιση 3 - Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με έμμεση 

αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας

• Αξιοποίηση όλων ή μερικών από τους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ενότητα του 
βιβλίου

• Αξιολόγηση των κειμένων που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και αποφάσεις για αξιοποίησή 
τους ή όχι (π.χ. αν ένα κείμενο παρουσιάζει καταπιεστική ρητορική σε σχέση με την αναπηρία ή 
παρουσιάζει στερεότυπα για την αναπηρία, τότε μπορεί να απορριφθεί και να αντικατασταθεί)

• Αξιοποίηση ενός κειμένου από τις «Ψηφίδες Γνώσης» το οποίο αναφέρεται σε θέματα 
αναπηρίας, παράλληλα με ένα κείμενο του βιβλίου

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος που δεν σχετίζονται 
με θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας (π.χ. αξιοποίηση κειμένων από τις «Ψηφίδες Γνώσης» 
για την ανάπτυξη ασκήσεων γραμματικής, μαθηματικών και μουσικής)


