
ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα  

ΣΑΞΗ: ΒϋΛΤΚΕΙΟΤ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ: 1 (45 λεπτά) 

Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 

Μορφι Διδαςκαλίασ: Διαλογικι – ομαδικι – ςυμμετοχικι 

Μζκοδοσ Διδαςκαλίασ: τροφοδοτοφμενοσ διάλογοσ 

Πορεία Διδαςκαλίασ: Παρουςίαςθ – Ανάλυςθ – φνκεςθ 

Διδακτικοί τόχοι:  

- Επιδιϊκεται ο ςκοπόσ του ΑΕΠ που αφορά τθν αφφπνιςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν ςτο κοινωνικό πρόβλθμα του ρατςιςμοφ και 

ειδικότερα τθσ μορφισ του εκείνθσ που αφορά τα ΑΜΕΑ 

- Να αντιλθφκοφν το κζμα και από τθν πλευρά των υφιςταμζνων τθ 

ρατςιςτικι ςυμπεριφορά ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ενςυναίςκθςθ – 

ςυναιςκθματικι εμπλοκι) 

- Να διαμορφϊςουν ςτάςεισ ηωισ  

- Να αςκθκοφν ςτθν ανάλυςθ και (νοθματικι, λεξιλογικι, ςυντακτικι) 

προςζγγιςθ κειμζνων (άρκρου, ποιιματοσ, γελοιογραφίασ, εικόνασ)  και 

ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου 

- Να κινθτοποιιςουν τθ ςκζψθ και τθ φανταςία τουσ 

- Να αςκθκοφν ςτθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο και να κατανοιςουν τθ 

διαδικαςία ςφνκεςθσ μιασ ομαδικισ εργαςίασ. 

- Να αςκθκοφν ςτθν παραγωγι λόγου τεκμθριωμζνου και ςφνκετου. 

- Να χρθςιμοποιοφν επαρκϊσ και ςυνειδθτά τον προφορικό και γραπτό λόγο 

ςτισ διάφορεσ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ. 

- Να γνωρίςουν και να χρθςιμοποιοφν τισ εφαρμογζσ των Σ.Π.Ε. που τουσ 

βοθκοφν ςτθν παραγωγι κειμζνου. 

Διδακτικζσ Πρακτικζσ:  

 Παρουςίαςθ από το διδαςκοντα 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

 Διάλογοσ 

 Ομαδικι Εργαςία 

Προαπαιτοφμενθ γνϊςθ: Οι μακθτζσ ςτο προθγοφμενο μάκθμα ζχουν ςυηθτιςει 

για τα ςτερεότυπα και το ρατςιαμό, ζχουν κάνει τισ αναγκαίεσ διακρίςεισ, ζχουν 



αντιλθφκεί τα χαρακτθριςτικά των ςτερεοτφπων (γενίκευςθ, απλοφςτευςθ, 

ταξινόμθςθ και αξιωματικι ιςχφσ), ζχουν επιςθμάνει μορφζσ κοινωνικοφ ρατςιςμοφ 

και είναι ςε κζςθ να εντάξουν το ρατςιςμό προσ τα ΑΜΕΑ ςε αυτό το είδοσ 

ρατςιςμοφ. 

 Παρουςίαςθ – Ανάλυςθ πορείασ τθσ διδαςκαλίασ 

Πρώτθ φάςθ διδαςκαλίασ  - Αφόρμθςθ (5 λεπτά) 

φνδεςθ με το προθγοφμενο μάκθμα 

Η διδάςκουςα υποβάλλει ςτουσ μακθτζσ ερωτιςεισ από το προθγοφμενο μάκθμα, 

που ιταν ςχετικό με το ρατςιςμό και τα ςτερεότυπα. υγκεκριμζνα οι μακθτζσ 

απαντοφν ςτα ερωτιματα: 

o Σι είναι ο ρατςιςμόσ και τα ςτερεότυπα; 

o Ποια είναι τα χαρακτθριςτικά των ςτερεοτφπων; 

o Γιατί οι άνκρωποι δφςκολα απορρίπτουν τα ςτερεότυπα που ζχουν 

υιοκετιςει; 

o Ποιεσ μορφζσ κοινωνικοφ ρατςιςμοφ εντοπίηουν ςτθ ςφγχρονθ 

πραγματικότθτα; 

Δεφτερθ φάςθ διδαςκαλίασ- Παρουςίαςθ καινοφργιου γνωςτικοφ αντικειμζνου 

(15 λεπτά) 

 Προβολι βίντεο http://www.dailymotion.com/video/x1du0sz για τουσ 

παραολυμπιακοφσ του ότςι (με ςτόχο τθ νοθτικι και ςυναιςκθματικι 

προετοιμαςία των μακθτϊν) 

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

 υηιτθςθ για το κζμα του ρατςιςμοφ προσ τα ΑΜΕΑ.  

 υγκεφαλαίωςθ με τθ βοικεια power point 

Tρίτθ φάςθ διδαςκαλίασ - Φφλλο εργαςίασ (25 λεπτά) 

 Χωριςμόσ των μακθτϊν ςτισ  ομάδεσ που ζχουν ςχθματίςει από τθν αρχι τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ (5 ομάδεσ των 4 μακθτϊν) 

 Διανομι του φφλλου εργαςίασ 

 Ανάγνωςθ ςτθν ολομζλεια του πολυτροπικοφ κειμζνου (κοινό για όλεσ τισ 

ομάδεσ) 

 Εναςχόλθςθ τθσ κάκε ομάδασ με τθν εργαςία που τθσ ζχει ανατεκεί (κάκε 

ομάδα αναλαμβάνει μία από τισ πζντε εργαςίεσ του φφλλου εργαςίασ που 

διανεμικθκε) – Εμψφχωςθ – διευκόλυνςθ από τθ διδάςκουςα.  

 Ανακοίνωςθ από τον εκπρόςωπο τθσ κάκε ομάδασ των απαντιςεων ςτισ 

ερωτιςεισ 

http://www.dailymotion.com/video/x1du0sz


 χολιαςμόσ των απαντιςεων 

 Ανάκεςθ εργαςιϊν για το ςπίτι (6θ ερϊτθςθ) 

Τλικοτεχνικι υποδομι: για τθν πραγματοποίθςθ του ςχεδίου μακιματοσ 

απαιτείται ο πίνακασ τθσ τάξθσ κακϊσ και υπολογιςτισ με βιντεοπροβολζα. Σο 

ςχζδιο προςφζρει πεδίο αξιοποίθςθσ εναλλακτικϊν υποςτθρικτικϊν υλικϊν (χριςθ 

Η/Τ, προβολι ςφντομου βίντεο) και χριςθσ πολλαπλϊν πθγϊν (φωτογραφικό υλικό, 

γελοιογραφίεσ, κείμενα ) υνεπϊσ , ενδείκνυται για εμπλουτιςμζνθ διδαςκαλία με 

πρόςκετο υλικό καινοτόμων ειδικϊν τεχνικϊν.  

 

Αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ:  Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ 

πραγματοποιείται αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ πρακτικισ με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 με τισ ερωτιςεισ ςτθν αρχι του μακιματοσ 

 με τθ ςυηιτθςθ (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ) 

 με τα φφλλα εργαςίασ, τισ ερωτιςεισ και απαντιςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Κείμενο 1 

Πολλά τα μθνφματα από τουσ παραολυμπιακοφσ αγϊνεσ 

Παραολυμπιακοί Αγϊνεσ. Αρκετζσ χιλιάδεσ άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ αγωνίηονται 

και πάλι ςτα ςτάδια διεκδικϊντασ όχι απλϊσ ζνα μετάλλιο, αλλά τθν κατοχφρωςθ 

τθσ κζςθσ τουσ ςτθ ηωι και τον κόςμο. Αρκετζσ χιλιάδεσ νζοι προςπακοφν και πάλι 

με ατςάλινθ βοφλθςθ και γενναία προςπάκεια να κρατιςουν ψθλά το φρόνθμα, το 

δικό τουσ και των ςυνανκρϊπων τουσ. Να αναδείξουν τθ δφναμθ τθσ αδυναμίασ 

τουσ, κόντρα ςτθν αδιάφορθ ι και τθν περιφρονθτικι ςτάςθ μασ απζναντί τουσ. 

Και αυτι θ απορριπτικι ςτάςθ απζναντι ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ είναι τόςο 

παλαιά όςο και θ ίδια θ μυκολογία μασ. Ζτςι θ αναπθρία του χωλοφ Ήφαιςτου 

ςτάκθκε αφορμι να τον αποπζμψει από τον Όλυμπο θ ίδια θ μθτζρα του Ήρα. Κι 

όταν αργότερα, μεκυςμζνοσ ο Διόνυςοσ, τον επανζφερε ςτο ιερό βουνό, οι κεοί 

γζλαςαν περιπαιχτικά για το περίεργο βάδιςμά του. Και είναι ακριβϊσ αυτι θ 

εικόνα που παραπζμπει ςε μφριεσ ανάλογεσ ςκθνζσ, ςε μφρια όςα ςθμεία του 

ελλθνικοφ χϊρου : ο ανάπθροσ που κάποιοι τον περιπαίηουν για να διαςκεδάςουν. 

Και χρειάςτθκαν χρόνια και χρόνια, αιϊνεσ επί αιϊνων, ϊςπου να ςυγκινθκεί θ 

κοινι γνϊμθ, να ευαιςκθτοποιθκεί θ κοινωνικι ςυνείδθςθ και να δείξει τα 

φιλάνκρωπα αιςκιματά τθσ. Να απορριφκεί θ λφςθ Καιάδασ. Να ξεφφγουμε από 

τθν απόκρυψθ και τθν απομόνωςθ των παιδιϊν αυτϊν. Να εγκαταλειφκεί 

επιτζλουσ θ κρθςκολθπτικι αντίλθψθ περί γονεϊκοφ αμαρτιματοσ και κείασ 

τιμωρίασ. Να γίνει αντιλθπτό ότι ο Κφριοσ υπάρχει και γι' αυτά τα παιδιά. Είναι κι 

αυτά παιδιά του ίδιου και όχι ενόσ κατϊτερου Θεοφ. 

Και παλεφουμε ςιμερα να εδραιωκεί θ αντίλθψθ, ότι οι άνκρωποι αυτοί, παιδιά και 

ϊριμοι, γυναίκεσ και άντρεσ, ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ υςτζρθςθσ, ζχουν τα ίδια 

δικαιώματα για τθ ηωι. Δεν είναι υπεράρικμοι ς' αυτόν τον κόςμο, επειδι θ δικι 

τουσ υςτζρθςθ ζτυχε να είναι πιο ορατι από τισ δικζσ μασ - κατά τα άλλα ίςωσ και 

ςοβαρότερεσ - διαταραχζσ. Και αγωνιηόμαςτε να πείςουμε πωσ θ μόνθ λφςθ δεν 

είναι να παρζμβουμε εμείσ οι «φιλάνκρωποι» ανάμεςα ς' αυτοφσ, ςτθ ηωι και τα 

πράγματα για να διευκολφνουμε τθν φπαρξι τουσ. Επιβάλλεται να διαμορφϊςουμε 

τθ ηωι και τα πράγματα ζτςι που να μποροφν να ζχουν μόνοι τουσ, τθ δικι τουσ 

αυτόνομθ πρόςβαςθ. Κι αυτό ζχει επιτευχκεί ςε κάποιουσ τομείσ. Ζτςι οι διακόπτεσ 

του θλεκτρικοφ τοποκετοφνται ςιμερα χαμθλά, ςτο φψοσ του καροτςιοφ. Για χάρθ 

των ανκρϊπων αυτϊν επινοικθκαν επίςθσ οι αναμεικτικζσ βρφςεσ. Με ζνα λεβγζ 

ανοίγεισ και κλείνεισ το νερό, πολφ ι λίγο, ηεςτό ι κρφο. Για το τθλεφϊνθμα δεν 

χρειάηεςαι πια εκείνθ τθ δεξιοτεχνία των δακτφλων. Δεν περιςτρζφεισ το καντράν. 

Πατά τα πλικτρα κι αυτό είναι πολφ πιο εφκολο. Αυτά και άλλα επινοικθκαν 



αρχικά για εκείνα τα άτομα. Όμωσ βολεφουν, τα χρθςιμοποιοφμε όλοι και ξεχάςαμε 

τον αρχικό τουσ προοριςμό. 

Και ξεχάςαμε να ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια. Ζτςι οι ανελκυςτιρεσ π.χ. 

εξακολουκοφν να ζχουν μικρά κουμπιά ςε κάκετθ διάταξθ. Όχι κουμπιά μεγάλα ςε 

οριηόντια κζςθ, χαμθλά που να πατιοφνται και με τον αγκϊνα ακόμθ. Σα 

χαρτονομίςματα του ευρϊ δεν είναι αναγνωρίςιμα με τθν αφι, για άτομα με ελλιπι 

ι κακόλου όραςθ. Και τόςα άλλα. Να προςαρμόηονται τα πράγματα ςτον άνκρωπο 

λοιπόν, όχι οι άνκρωποι ςτα πράγματα. τον άνκρωπο χωρίσ εξαίρεςθ, τα πράγματα 

χωρίσ εξαίρεςθ. Οι ράμπεσ δεν αρκοφν. Προςβαςιμότθτα ςτθ ηωι, όχι μμμόνο ςτα 

κτιρια. Να αναγνωρίςουμε επιτζλουσ το ιςότιμο δικαίωμα όλων αυτϊν των 

ςυνανκρϊπων μασ που, παρά τα όςα ανεπικφμθτα τουσ επιφφλαξε θ ηωι, 

αγωνίηονται και υπάρχουν. 

Και κα τουσ δοφμε και πάλι ςτα ςτάδια να υπερβαίνουν τον εαυτό τουσ, να δίνουν 

τθ μάχθ τθσ καταξίωςθσ, τθσ δικισ τουσ και των ςυνανκρϊπων τουσ. Και κα τουσ 

καυμάςουμε κακϊσ υπερβαίνουν τισ αδυναμίεσ του ςϊματοσ με το ςκζνοσ τθσ 

ψυχισ. Και φςτερα οι Παραολυμπιακοί Αγϊνεσ κα τελειϊςουν. Κι ελπίηω, με το 

πζςιμο τθσ αυλαίασ, να μθ βυκιςτοφμε ξανά ςτθ δικι μασ μακαριότθτα κι εκείνοι 

ςτθ δικι τουσ εγκατάλειψθ. το κάτω κάτω δεν μασ εγγυικθκε κανείσ ότι κα 

φφγουμε από τθ ηωι περπατϊντασ όπωσ ςιμερα. 

Ι.Ε.  Πυργιωτάκθσ (άρκρο που αντλικθκε από τον ιςτότοπο ΚΕΨΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ 

http://zskepsis.blogspot.gr/2011/07/blog-post_03.html) 

(Ο I. E. Πυργιωτάκθσ είναι κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ, πρϊθν 

αντιπρφτανθσ Πανεπιςτθμίου Κριτθσ) 

Κείμενο 2 

 

Αν είν’ ο λάκκοσ ςου 

πολφ βακφσ, 

χρζοσ με τα χζρια ςου 

να ςθκωκείσ. 

............................. 

 φίξε τα χζρια ςου, 

για ςζνα κράτει *...+ 

κι όλο ανεβαίνοντασ 

προσ τθ Χαρά, 

μζςα ςου κα ’νιωκεσ 

αςτρϊν ςπορά! 

                                (Κ. Βάρναλθσ, Η καμπάνα) 



Κείμενο 3 

  

  

 

 

Ερωτιςεισ  

1.  Από ποια ςτάδια φαίνεται πωσ ζχει περάςει θ ανκρωπότθτα αναφορικά με τθ 

ςτάςθ τθσ προσ τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; Για τθν απάντθςι ςασ να αντλιςετε 

ςτοιχεία από το κείμενο 1.          

2. Να ςθμειϊςετε τθν ζνδειξθ  (ωςτό) ι  Λ (Λάκοσ) δίπλα ςε κακεμιά από τισ 

παρακάτω προτάςεισ με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςασ δίνει το κείμενο 1 

             α.  H αναπθρία των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ είχε  αποδοκεί και  ςε 

κρθςκευτικά  αίτια. 

             β.  Η αποδοχι των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ζγινε δυνατι με τθν ωρίμανςθ 

των  κοινωνιϊν. 

            γ.  Η ςυμμετοχι των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτουσ παραολυμπιακοφσ 

αποτελεί  μάκθμα ηωισ και για τουσ υγιείσ. 

            δ.  Η ςωςτι τακτικι είναι θ ςυνεχισ υποβοικθςθ των ατόμων με ειδικζσ 

ανάγκεσ.  Είναι απαραίτθτο να ζχουν πάντοτε κάποιον δίπλα τουσ να τουσ βοθκά.  



            ε.  Σα παλαιότερα χρόνια οι γονείσ απζκρυπταν από τθν κοινωνία τα παιδιά 

τουσ όταν αυτά ιταν άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ . 

     

3. Σο κείμενο 2 είναι απόςπαςμα από το ποίθμα «Η καμπάνα» του Κϊςτα Βάρναλθ. 

Οι ςτίχοι αυτοί αναφζρονται ςε όλουσ τουσ καταπιεςμζνουσ ανκρϊπουσ πάνω ςτθ 

γθ.  Θα μποροφςαν  ωςτόςο να δϊςουν μινυμα ηωισ και ςτα άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ. Ποιο είναι το μινυμα αυτό;        

4. Να βάλετε από μια λεηάντα ( χρθςιμοποιϊντασ κυριολεκτικι ι μεταφορικι χριςθ 

τθσ γλϊςςασ ) ςτθν εικόνα και τθ γελοιογραφία που απαρτίηουν το κείμενο 3 . 

5. α)Να γράψετε ζνα αντϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του κειμζνου 

1 που είναι γραμμζνεσ με ζντονθ γραφι: φιλάνκρωπα, δικαιϊματα, ορατι, αρχικά, 

οριηόντια.            

       β)Να γράψετε ζνα ςυνϊνυμο για κακεμιά από τισ παρακάτω λζξεισ του 

κειμζνου 1 που είναι υπογραμμιςμζνεσ  :  κόντρα, αποπζμψει, περιπαίηουν, 

ανάλογεσ, ξεχάςαμε.           

6. τθν πόλθ ςου λειτουργεί  τθν τελευταία δεκεπενταετία Κζντρο Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ Ατόμων με Αναπθρία. Ο Διμοσ τθσ πόλθσ ςου, που χρθματοδοτεί το 

Κζντρο αυτό, αποφάςιςε να διακόψει τθ λειτουργία του ςτο πλαίςιο περικοπισ 

κοινωνικϊν παροχϊν λόγω  τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ωσ Πρόεδροσ του 

δεκαπενταμελοφσ Μακθτικοφ υμβουλίου του Λυκείου ςου, αποςτζλλεισ επιςτολι 

ςτο Διμαρχο τθσ πόλθσ ςου, ςτθν οποία προςπακείσ με επιχειριματα να τον 

μεταπείςεισ προκειμζνου το Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ατόμων με 

Αναπθρία να ςυνεχίςει να λειτουργεί.      

        


