
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 στην αδημοσίευτη μελέτη της Μαρίτας

Αρατζιάν που εκπονήθηκε στο μεταπτυχιακό μάθημα ΕΠΑ 545 «Η 

Αναπηρία στην Κοινωνία και στο Σχολείο», Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Xειμερινό Eξάμηνο, 2018



Στοιχεία ενότητας

Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με έμμεση αναφορά σε θέματα 
αναπηρίας/διαφορετικότητας (Προσέγγιση 3)

Τάξη: Α’-Β’ Γυμνασίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλικά

Ενότητα: Works and Jobs (Θεματική ενότητα η οποία προτείνεται στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα)

Χρόνος: 5 δραστηριότητες των 20-30 λεπτών



Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές/τριες να:

• Αναπτύξουν λεξιλόγιο σχετικό με τα επαγγέλματα στα αγγλικά

• Εξασκήσουν τις πέντε γλωσσικές δεξιότητες στα αγγλικά

• Εξαλείψουν τις διακρίσεις στο επαγγελματικό περιβάλλον κατά των ατόμων με 

αναπηρία

• Κατανοήσουν ότι προσωπικά χαρακτηριστικά όπως φυλή, φύλο, αναπηρία κλπ. 

δεν καθορίζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός ατόμου



Γενικές πληροφορίες δραστηριοτήτων

• Επαγγέλματα που θα συζητηθούν: athlete-swimmer, engineer, politician, 

teacher, surgeon, chef

• 7 επαγγελματίες μακριά από στερεότυπα του επαγγέλματός τους:

• Chris Holmes: Βρετανός τυφλός πρώην κολυμβητής, παραολυμπιονίκης (athlete-swimmer) 

• Ozak Esu: Βρετανίδα μηχανικός νιγηριανής καταγωγής (engineer)

• Tsai Ing Wen: Πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ταιβάν (politician) 

• Andria Zafirakou: Βραβευμένη δασκάλα κυπριακής καταγωγής στην Αγγλία (teacher)

• Sharan Patil: Ινδός χειρούργος ορθοπεδικός (surgeon).

• Massimo Bottura: Ιταλός σεφ, Σεφ της χρονιάς 2016 (chef)



Guess the job (Μάντεψε το επάγγελμα)

• 7 καρτέλες με αναγραμμένο ένα επάγγελμα 
πάνω τους είναι στημένες στη μέση του 
τραπεζιού

• Μαθητές χωρισμένοι σε 2 ομάδες έρχονται 
ανά δύο μπροστά και αφού δουν βίντεο με 
έναν από τους επαγγελματίες, περιγράφουν το 
επάγγελμά του/της και μαντεύουν ποιο είναι 

• Όποιος μαντέψει πρώτος και τραβήξει την 
ανάλογη καρτέλα δίνει βαθμό στην ομάδα 
του/της



Put the biography out (Άπλωσε τη βιογραφία)

• Τα παιδιά χωρισμένα σε δύο ομάδες παίρνουν τη 

βιογραφία ενός επαγγελματία (ένας από τους δύο 

είναι ο επαγγελματίας με αναπηρία)

• Οι παράγραφοι των βιογραφιών είναι τυπωμένοι σε 

ξεχωριστά χαρτόνια σε σχήμα ρούχων που 

σχετίζονται με το επάγγελμα

• Τα παιδιά πρέπει να βρουν τη σωστή σειρά των 

παραγράφων και να “απλώσουν” τα ρούχα σε αυτή 

τη σειρά σαν μπουγάδα



Board of  Achievements (Πίνακας Επιτυχιών)

• Ο πίνακας αναγράφει μια επαγγελματική 

επιτυχία κάθε επαγγελματία, όμως από τις 

προτάσεις λείπουν λέξεις/ φράσεις

• Οι λέξεις/ φράσεις αυτές τυπωμένες σε 

χαρτόνια βρίσκονται σε ένα κουτάκι. Το 

κάθε παιδί παίρνει μια λέξη/φράση από 

το κουτί και πρέπει να βρει σε ποια 

πρόταση ταιριάζει (υπάρχει μια επιλογή 

που δεν ταιριάζει σε καμία πρόταση)



In your own words (Με τα δικά σου λόγια)

• Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και ο καθένας τραβά

από μία κάρτα, όπου αναγράφεται το όνομα ενός από

τους επαγγελματίες τον οποίο πρέπει να περιγράψουν στο

ζευγάρι τους

• Κάτω από το όνομα του/της επαγγελματία

αναγράφονται μερικές λέξεις οι οποίες δεν πρέπει να

χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά στις περιγραφές τους

• Το ζευγάρι που θα περιγράψει τους επαγγελματίες στο

λιγότερο χρόνο κερδίζει



Letters of  advice (Γράμματα για συμβουλές)

• Το κάθε παιδί διαλέγει ένα από τα επαγγέλματα που παρουσιάστηκαν σε 

όλες τις δραστηριότητες

• Το κάθε παιδί γράφει ένα γράμμα στον/στην επαγγελματία που διάλεξε 

κάνοντας ερωτήσεις για το επάγγελμα, ζητώντας συμβουλές για το πώς 

μπορεί κανείς να πετύχει σε αυτό



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)


