
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:

Πολυδώρου, Ε. & Συμεωνίδου. Σ. (2016). Ανακατασκευάζοντας την 

έννοια της αναπηρίας στο δημοτικό. Πρακτικά 14ου Παγκύπριου

Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. 21-22 Οκτωβρίου, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.



Στοιχεία μαθήματος

Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/ 

διαφορετικότητας (Προσέγγιση 2)

• Τάξη: Γ’ Δημοτικού 

• Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικά

• Ενότητα: 13η: Όλοι μια αγκαλιά (Τα απίθανα μολύβια, Γ’ τεύχος)

• Χρόνος: 2 μαθήματα των 120 λεπτών



Διδακτικοί στόχοι (80΄)

• Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές που έχουν στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με
συγκεκριμένες ομάδες.

• Να καταγράφουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ομάδες.

• Να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.

• Να συνδέουν τα προβλήματα συγκεκριμένων ομάδων με προσωπικές τους εμπειρίες.

• Να εντοπίζουν και ταξινομούν βασικές ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι για να ζουν
ευτυχισμένοι.

• Να διατυπώνουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

• Να εντοπίζουν, μετατρέπουν και κλίνουν ρήματα σε χρόνο Μέλ. Στιγμιαίο και Μελ. Εξακ.



Πορεία δραστηριοτήτων

• Αφόρμηση: Τραγούδι Πισή: 
Μέσα στα μάτια των παιδιών -
Προβληματισμός. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=1lXfpnT8Yx8

• Δραστ. 1: 4 ομάδες- 2 
διαφορετικά κείμενα. 
Ξεκλείδωμα, συμπλήρωση 
απαντήσεων, παρουσίαση τους, 
συζήτηση

https://www.youtube.com/watch?v=1lXfpnT8Yx8


• Δραστ. 2: 1 κάρτα για κάθε μαθητή. Σημειώνονται 3 πράγματα που 

θεωρούνται αναγκαία για τη ζωή. Ανακοινώνονται στην ολομέλεια και 

επιλέγονται τα 5 πιο βασικά

• Δραστ. 3: Παρουσίαση 2 καινούριων χρόνων από το κείμενο. Κλίση ρημάτων 

φωναχτά. Παιχνίδι με καρτέλες ρημάτων και τοποθέτησής τους στη σωστή 

θέση στη χρονική γραμμή



• Δραστ. 4: Επίλυση ασκήσεων με χρόνους (βιβλίο – φυλλάδιο). 

• Αξιολόγηση: Φύλλο εργασίας με 2 κύκλους για να γράψουν ομοιότητες και 

διαφορές τους με άλλα παιδιά, άσκηση για να γράψουν τις βασικές 

ανάγκες/δικαιώματα και άσκηση με χρόνους. 

• Αναστοχασμός: Βίντεο Σοφίας Κολοτούρου: Κουφός είσαι ρε; Δεν ακούς;  

Συζήτηση  μηνυμάτων https://www.youtube.com/watch?v=sevDcmzcdng

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


Διδακτικοί στόχοι (80΄)

• Να ονομάζουν οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό που βοηθούν ανθρώπους. 

• Να περιγράφουν περιληπτικά τη δράση των οργανισμών.

• Να προτείνουν τρόπους ενεργούς δράσης τους για να βοηθούν τους συμπολίτες τους.

• Να επιχειρηματολογούν για να υποστηρίζουν την άποψή τους.

• Να χρησιμοποιούν σωστά τα σημεία στίξης για να φτιάξουν διάλογο.

• Να εντοπίζουν τα αριθμητικά επίθετα και να τα ταξινομούν στη σωστή κατηγορία.



Πορεία δραστηριότητων

• Αφόρμηση: Βίντεο και ιδεοθύελλα με 

προϋπάρχουσες γνώσεις

https://www.youtube.com/watch?v=3

xGkNBerxe0

• Δραστ. 1: Κείμενα για οργανισμούς 

που στηρίζουν ανθρώπους (unicef, 

ραδιομαραθώνιος). Πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα 

https://www.youtube.com/watch?v=3xGkNBerxe0


• Δραστ . 2 : Επιχειρηματολογία μέσα από το κείμενο- Καταγραφή 

απόψεων/επιχειρημάτων για το Ραδιομαραθώνιο. Φύλλο εργασίας 

• Δραστ . 3: Ομαδική έρευνα (διαδίκτυο) για έναν από τους 

οργανισμούς – Δημιουργία αφίσας (δράση και φωτογραφίες). 



Ανακεφαλαίωση

Προσέγγιση 2 - Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με σαφή 

αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας

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

• 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 κειμένων και υλικού από τις «Ψηφίδες Γνώσης» τα οποία εκφράζουν τις απόψεις και τις 
εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη συζήτηση για θέματα 
αναπηρίας

• 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)


