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Εισαγωγή  
Το κάθε παιδί  αποτελεί µια ξεχωριστή οντότητα µε τους δικούς του ρυθµούς 
ανάπτυξης. Στο σχολείο φτάνουν παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά 
κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα, µε διαφορετικό διανοητικό και ψυχογνωστικό 
υπόβαθρο, καθώς επίσης και µε ξεχωριστές εµπειρίες. Η «κανονική τάξη» όµως, 
εισάγει τους µαθητές σε ένα αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο όλους τους 
αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο. Ακόµη και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, πιεζόµενος από 
τον όγκο της ύλης και το χρόνο, προχωρά συνήθως µε το µέσο όρο των µαθητών, 
καθώς αισθάνεται αδύναµος να βοηθήσει τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποια 
ψυχογνωστική ανωριµότητα. Σήµερα όµως υπάρχει η απαίτηση, το σχολείο να 
σεβαστεί τη διαφορετικότητα του κάθε µαθητή και να βιώσει τις διαφορές όχι σαν 
εµπόδιο, αλλά σαν πλούτο. 

Μαθητές, µε ηπιότερης µορφής ειδικές γνωστικές, συναισθηµατικές, 
κοινωνικές  και εκπαιδευτικές δυσκολίες, που δε µπορούν να παρακολουθήσουν τα 
µαθήµατα της αντίστοιχης τάξης τους, φοιτούν σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα 
στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ), που λειτουργούν µέσα στα σχολεία γενικής και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε κοινό και εξειδικευµένο πρόγραµµα.  

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των (ΤΕ) επιτυγχάνονται µε την εφαρµογή ειδικών 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων αποκατάστασης και µε την 
προσαρµογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού (ν.3699/2008 - 
ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008). 

Σκοπός της εργασίας µας, µέσα από εµπειρική και βιωµατική προσέγγιση, 
είναι να αναδειχθεί η υλοποίηση και εφαρµογή των σχεδίων εργασίας, που θα 
αντλούν τα θέµατά τους από επίκαιρες ευκαιριακές ενότητες που σχετίζονται άµεσα 
µε κάθε µήνα του χρόνου και θα οργανώνονται και υλοποιούνται διαθεµατικά, ως 
κατάλληλο διδακτικό και µαθησιακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα ωφέλιµο και χρηστικό 
για την υλοποίηση των στόχων των (ΤΕ). 

Ο νέος νόµος 3699/2008 - ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008 αναφέρεται στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

1. Μαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για 
ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές 
δυσκολίες µάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 
προβληµάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύµφωνα µε τη 
διεπιστηµονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και 
µάθησης. 
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2. Οι µαθητές µε σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες, 
παραβατική συµπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραµέλησης και εγκατάλειψης 
ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
3. Μαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι µαθητές που έχουν µία ή 
περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγµένα σε βαθµό που υπερβαίνει 
κατά πολύ τα προσδοκώµενα για την ηλικιακή τους οµάδα.  
Η ΕΑΕ επιδιώκει ιδίως: α) την ολόπλευρη και αρµονική ανάπτυξη της προ-

σωπικότητας των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) τη 
βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι 
δυνατόν, γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελµατική δραστηριότητα και δ) την 
αλληλοαποδοχή, την αρµονική συµβίωσή τους µε το κοινωνικό σύνολο και την 
ισότιµη κοινωνική τους εξέλιξη.  

Μαθητές, µε ηπιότερης µορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε 
Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ). Το τµήµα ένταξης στην Ελληνική πραγµατικότητα, µε την 
ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία, είναι η µόνη υπηρεσία παροχής ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης στο δηµόσιο γενικό σχολείο. Πρόκειται για µια µονοθέσια σχολική 
µονάδα εφόσον νοµοθετικά προβλέπεται η υπηρέτηση και η τοποθέτηση σ’αυτήν 
ενός και µόνο εκπαιδευτικού. Στην ουσία αποτελεί µια ιδιόµορφη Σχολική Μονάδα 
Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), η οποία µην έχοντας διοικητική υπόσταση, προσαρτάται 
σε µια σχολική µονάδα γενικής αγωγής.(Χαρούπιας, 2005).  

Εξαιτίας της µοναδικότητάς του αυτής, καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ 
πλαίσιο αναγκών του µαθητικού πληθυσµού και της σχολικής κοινότητας.  

Το τµήµα ένταξης καλείται να υποστηρίξει ουσιαστικά, µαθητές µε 
εκπαιδευτικές και άλλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες (ανωριµότητα, δυσκολίες 
µάθησης, αισθητηριακές αναπηρίες, διαταρακτική συµπεριφορά, συναισθηµατικές 
διαταραχές, άρνηση σχολείου, ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως δυσαναγνωσία, 
δυσαριθµησία, δυσγραφία, σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές 
δυσκολίες). ∆υστυχώς µαθητές µε τέτοιου είδους εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και 
ανάγκες, που φοιτούν στην κανονική σχολική τάξη τους, δεν µπορούν οµαλά να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της, νιώθουν περιθωριοποιηµένοι και παραµένουν 
απλοί θεατές της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε αποτέλεσµα να έχουν αυξηµένο 
άγχος, εσωστρέφεια, απογοήτευση, µειωµένη αυτοεκτίµηση και τελικά πλήρη 
αποστασιοποίηση από τα µαθησιακά δρώµενα. 

Για να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι των (ΤΕ) πρέπει να 
διαµορφωθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα και διδακτικό υλικό τέτοιου είδους, τα 
οποία θα είναι χρήσιµα στο µαθητή, προσφέροντάς του ένα λειτουργικό µαθησιακό 
πεδίο µη γνωσιολογικού κατά βάση περιεχοµένου, πολύ αποµακρυσµένο από το 
διδακτικό περιβάλλον της «κανονικής» τάξης του, στην οποία κυριαρχεί το 
γνωσιολογικό µοντέλο λειτουργίας και το αναλυτικό πρόγραµµα και το οποίο 
αποδεδειγµένα έχει αποτύχει γι’αυτούς τους µαθητές.  

Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. οφείλει να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον 
διαφορετικό, µε διδακτικές επιλογές που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον, αφού 
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πρώτιστα αποδεχτεί ότι ο κάθε µαθητής έχει έναν ατοµικό µαθησιακό τρόπο και 
αντιληφθεί τη µαθησιακή δυσκολία όχι σαν ανικανότητα, αλλά σαν µια διαφορετική 
µαθησιακή ικανότητα, ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στο µαθητή να εκδηλώσει τις 
ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει, ακόµη και κάποιες γνωστικές, που δε 
µπορούν να εκδηλωθούν µέσα στην «κανονική» τάξη, λόγω των ιδιαίτερων σχολικών 
παραµέτρων που επικρατούν σε αυτή.  

Ένα τέτοιο περιβάλλον πρέπει να στηρίζεται σε δηµιουργικές διαδικασίες, που 
θα δίνουν περιθώρια και πεδίο ανάπτυξης και κινητοποίησης όλων των ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων του µαθητή, οι οποίες βέβαια θα είναι διαδικασίες ελαστικές, θα 
παρέχουν πρωτοβουλίες συµµετοχικότητας σε δράση  από την πλευρά του µαθητή, ο 
δε δάσκαλος θα’χει το ρόλο της επιλεκτικής καθοδήγησης και θα διαµορφώνει 
ανάλογα τις δράσεις. Σε αυτό το περιβάλλον η αξιοποίηση της µεθόδου project 
θεωρείται µια κατάλληλη σύνθετη µορφή διδασκαλίας µάθησης και έρευνας.    

Kύρια χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι η ενίσχυση της πρωτοβουλίας των 
µαθητών, η σύνδεση της πνευµατικής και χειρωνακτικής εργασίας, η ενίσχυση της 
οµαδικής δράσης, η ενσωµάτωση διαφορετικών ηλικιών σε κοινή δράση (το (ΤΕ) 
δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις), καθώς επίσης η εισαγωγή της καθηµερινής ζωής 
στους θεσµούς µόρφωσης και η προσφορά  αγωγής µέσα από βιώµατα (Frey,1991). 

Με τον τρόπο που εκδηλώνεται δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
εφαρµόσει πολλές αρχές της σύγχρονης διδακτικής, όπως παιδοκεντρικότητα, 
εποπτεία, καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων, σύνδεση σχολείου µε τη ζωή και να 
βελτιώσει σηµαντικά τόσο το ψυχολογικό κλίµα της τάξης (ΤΕ) όσο και την επίδοση 
των µαθητών  (Κόπτσης, 2009).  

Τα σχέδια εργασίας(project) αποτελούν σύγχρονη διδακτική πρόταση, την 
οποία υιοθετούν τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και τα προγράµµατα εµπλουτισµού, 
όπως Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισµού, η Ευέλικτη Ζώνη 
κ.ά. που εδώ και καιρό εφαρµόζονται στις σχολικές µονάδες. 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία η µέθοδος project αποτελεί έναν τρόπο 
έρευνας, στη δε µεθοδολογία της οι ανάγκες, οι προδιαθέσεις και τα ενδιαφέροντα 
των µαθητών που συµµετέχουν παίζουν σηµαντικό ρόλο(Frey,1986). 

Στη διαδικασία της µεθοδολογίας συµµετέχουν όλοι οι µαθητές, ακόµη και οι 
αδύνατοι, ο καθένας µε τις δυνατότητές του. Έτσι προάγεται η κοινωνικότητα, η 
συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη µεταξύ των µαθητών, οι οποίοι αυτονοµούνται 
από το δάσκαλο (Klippert, 1989). 

Η ανάπτυξη των θεµάτων µέσα στα πλαίσια ενός project  µπορεί να 
προσαρµοστεί µε ευελιξία στις ιδιαιτερότητες του µαθητικού δυναµικού των Τ. Ε., να 
συνδεθεί µε προηγούµενες εµπειρίες των µαθητών, να αµβλύνει το αίσθηµα 
µειονεξίας αυτών και να οδηγήσει σε ουσιαστική µάθηση και κατάκτηση δεξιοτήτων, 
ενώ παράλληλα να τους «µυήσει» σε συνεργατικές µεθόδους, µέσα σε συνθήκες 
εξατοµικευµένης υποστήριξης και φθίνουσας καθοδήγησης, παρέχοντας γνώση µε 
βιωµατικό τρόπο. 
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Τα επίκαιρα θέµατα, ευκαιριακών ενοτήτων, κρίνονται ως κατάλληλα για 
ανάπτυξη σχεδίων εργασίας στο Τµήµα Ένταξης επειδή α) είναι µέσα στα 
ενδιαφέροντα των µαθητών µας αλλά και στο επίκεντρο της σχολικής ζωής, β) µπορεί 
να συνδεθούν µε προηγούµενες εµπειρίες τους(είτε έχει αναπτυχθεί σαν θέµα από τον 
εκπαιδευτικό της τάξης,..) γ) δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να εξασκήσουν 
τεχνικές και δεξιότητες σύµφωνες µε την ηλικία τους και δ) οι µαθητές µπορεί να 
δραστηριοποιηθούν, επικαλούµενοι τη βοήθεια και εµπλοκή τόσο του οικογενειακού 
περιβάλλοντος, αλλά και των εκπαιδευτικών της τάξης και των ειδικοτήτων.  

Το Τµήµα Ένταξης αποτελεί πεδίο για ανάπτυξη και προώθηση σχεδίων και 
εκπαιδευτικής δράσης, µε θέµατα από ευκαιριακές ενότητες, οι οποίες αποτελούν µια 
καλή δεξαµενή ιδεών και µπορεί η υλοποίησή τους να προσαρµοστεί στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών του Τ.Ε., µε ευελιξία διαθεµατικής εξακτίνωσης 
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους.  Έτσι µε κατάλληλη οργάνωση και σχεδιασµό 
µπορεί να αποτελέσουν σηµαντική πηγή τροφοδότησης, αλλά και συναισθηµατικής 
ενδυνάµωσης για τους µαθητές των Τµηµάτων Ένταξης. 

Η υλοποίηση σχεδίων εργασίας επίκαιρων θεµάτων που έχουν να κάνουν µε 
τις εθνικές επετείους, µε εορταστικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αποκριές 
Πολυτεχνείο….), µε σηµαντικές ηµέρες στον κύκλο του χρόνου (ηµέρα 
Περιβάλλοντος, ηµέρα ∆ασοπονίας , ηµέρα Παιδιού, Α.Μ.Ε.Α. κ.α.), µε πολιτισµικού 
περιεχοµένου δραστηριότητες (ήθη έθιµα, παροιµίες), προσδίδουν νόηµα στη σχολική 
γνώση, την καθιστούν ενδιαφέρουσα, ευκολότερη στην κατανόηση και το 
σηµαντικότερο απ’όλα διασφαλίζουν την ενεργό συµµετοχή των µαθητών µε 
µαθησιακές δυσκολίες και στην «κανονική τάξη». 

Με την καθιέρωση ευκαιριακών ενοτήτων στο Τ.Ε.  αποφασίζουµε να 
κινηθούµε στη φιλοσοφία που θέλει: 

• το µαθητή στο κέντρο της δράσης, µε ανάληψη πρωτοβουλίας και ρόλων που θα 
προάγουν την προσωπική του ανάπτυξη. 

• την οµαδική εργασία ως κοινωνικό πλαίσιο µάθησης, καθώς και εξοικείωση µε τις 
αρχές και τις δοµές της. 

• τη σύνδεση της σχολικής ζωής µε την εξωσχολική και της επιστηµονικής µε τη 
βιωµατική γνώση. 

• την ενηµέρωση και εµπλοκή γονέων, άλλων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων και εξωσχολικών φορέων. 

• τη διερεύνηση της συστηµικής σχέσης των πραγµάτων. 
• Την απλότητα στη διατύπωση των στόχων, ώστε η υλοποίηση να είναι  εφικτή. 

Οι δραστηριότητες θα είναι διαθεµατικές και θα εµπλέκουν γνωστικά 
αντικείµενα, όπως τη Γλώσσα, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Μαθηµατικά, τη 
Μουσική, τα Εικαστικά, τη Μυθολογία, τη Λαογραφία, τη Γεωγραφία κ.α., θα 
ενεργοποιούν τους πολλαπλούς τύπους νοηµοσύνης σύµφωνα µε τη θεωρία του 
Gardner, και θα έχουν επιλεγεί µε κριτήριο την ηλικία των παιδιών, τη φύση του 
θέµατος, το γενικό σκοπό, το χρονοδιάγραµµα και το περιεχόµενο της 
δραστηριότητας. 
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Η παιδαγωγική δύναµη των σχεδίων εργασίας, σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης 
ευκαιριακών ενοτήτων στο Τµήµα Ένταξης, έγκειται στο γεγονός ότι εµπεριέχει το 
στοιχείο της ποικιλίας δραστηριοτήτων επίκαιρων θεµάτων και της τέρψης, που 
επενεργούν σαν ενίσχυση,  την οποία έχουν τόση ανάγκη οι µαθητές µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Τα σχέδια εργασίας ευκαιριακών ενοτήτων στο Τµήµα Ένταξης, ευνοούν την 
ενεργητικότητα, καλλιεργούν την ελευθερία της έκφρασης και την αυτοπειθαρχία, 
συµβάλλοντας έτσι στην προοδευτική ανάπτυξη της αυτενέργειας και της 
συνεργατικότητας, καθώς και τη σταδιακή βελτίωση και τον εµπλουτισµό της 
γλωσσικής έκφρασης. 

• Παρέχουν ευκαιρίες προβληµατισµού, επιτρέποντας στα παιδιά ν’αρχίζουν µε 
αυτά που ήδη γνωρίζουν. «Εκείνος που αποπειράται να µάθει γνωρίζει ήδη» 
(Ausubel). 

• Προάγουν την αλληλεγγύη, η οποία προωθεί το πνεύµα της ισότητας και 
δηµιουργεί έτσι µια ατµόσφαιρα ηρεµίας και αρµονίας.(Ντράικωρς). 

• Έχουν ευελιξία προσαρµογής και αξιοποίησης των ιδιαιτεροτήτων του µαθητικού 
δυναµικού των Τµηµάτων Ένταξης.  

• Η ανάπτυξη ενός θέµατος ευκαιριακής ενότητας εξασκεί τους µαθητές στο «πώς 
να µαθαίνουν» και να αναλαµβάνουν ευθύνες ατοµικές και οµαδικές για την 
επίτευξη των στόχων. 

• Τα σχέδια εργασίας αποδίδουν έµφαση όχι τόσο στα γνωστικά αντικείµενα, αλλά 
στις διαδικασίες προσέγγισης και επεξεργασίας τους, οικοδοµώντας ένα 
εναλλακτικό σύστηµα, ανοιχτό και ζωντανό (Mατσαγγούρας 2003). 

• Τα σχέδια εργασίας ευκαιριακών ενοτήτων στο Τµήµα Ένταξης, δίνουν 
δυνατότητες στο µαθητή να αυτενεργήσει, ο δε εκπαιδευτικός του δίνει µε τις 
ενέργειές του χώρο και χρόνο για να ενισχύσει την ενεργητικότητα και την 
κινητικότητα του πνεύµατός του.«Το µανθάνειν δια του πράτειν» (Dewey,1924). 

• Πρόκειται για µια δηµιουργική διαδικασία που καλλιεργεί παράλληλα την 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και της συλλογικής- συνεργατικής προσπάθειας. Η 
συνεργατική διαδικασία µάθησης βοηθά στην ανάπτυξη ανώτερων πνευµατικών 
λειτουργιών, καθώς οι µαθητές όταν συνεργάζονται χρησιµοποιούν ανώτερες 
λογικές επεξεργασίες, όπως τη στρατηγική της κατηγοριοποίησης, της 
επαλήθευσης, της σύνθεσης, της οργάνωσης του υλικού, της 
διερεύνησης(Φλουρής,1986). 

Πιο σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της εκπόνησης ενός  σχεδίου 
εργασίας είναι φυσικά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός,  καθώς ο ίδιος  γνωρίζει τους µαθητές 
του, τις προυπάρχουσες εµπειρίες τους, το προηγούµενο επίπεδο µάθησης, το 
αναλυτικό πρόγραµµα, τα βιβλία του µαθητή, το διαθέσιµο διδακτικό χρόνο, τα 
θέµατα που  κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Πρώτα απ’όλα πρέπει να είναι 
διατεθειµένος ν’αλλάξει, να αποδεχτεί τον ιδιαίτερο ρόλο του, ο οποίος υλοποιείται 
µέσα σε κλίµα αποδοχής, ενθάρρυνσης και δηµιουργικότητας, καθώς ο µαθητής 
κατέχει τον κεντρικό ρόλο και ο ίδιος είναι διευκολυντής του. Η παρουσία του στο 
Τµήµα Ένταξης εναλλάσσεται σε δυο ρόλους. Ένας αυτός του κάθετου ρόλου 
επιλεκτικής καθοδήγησης, παρακολουθώντας δηλαδή τις δραστηριότητες των 
µαθητών παρεµβαίνει, αρωγός στις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν κατά την 
εκτέλεση των σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης, όχι ως αυθεντία αλλά ως εµπειρότερος 
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συµµέτοχος. ∆εύτερος αυτός του οριζόντιου ρόλου, δηλαδή ως συνερευνητή, 
συνεργάτη, ισότιµου εταίρου ή µέλους στην οµάδα µε τους µαθητές του, εξαιτίας της 
φοίτησης µικρού αριθµού µαθητών, ανά διδακτική ώρα, στο Τ.Ε.  

Εκτός της επιλογής του διδακτικού και παιδαγωγικού υλικού ο εκπαιδευτικός 
του Τ.Ε. καλείται να επιλέξει και να χρησιµοποιήσει µορφές διδασκαλίας, οι οποίες 
θα ενεργοποιήσουν τα κίνητρα µάθησης, θα ενδυναµώσουν την αυτοεκτίµηση του 
µαθητή και θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στη βελτίωση της αυτοεικόνας του. 

Καλείται επίσης να µεριµνήσει για την κατάλληλη χωροθέτηση της σχολικής 
τάξης του Τ.Ε (γωνιά Μουσικής, χειροτεχνίας, Η/Υ, Γλώσσας, Μαθηµατικών, 
βιβλιοθήκης). Η αίθουσα διδασκαλίας στο (ΤΕ) έχει σαφή και προκαθορισµένη 
οργανωτική λειτουργική διάταξη και σηµασία.  Η δοµή και η λειτουργία της 
συγκεκριµένης αίθουσας µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργήσει ανασταλτικά 
τόσο στην εργασία, την έµπνευση, την επικοινωνία, καθώς τα µηνύµατα που εκπέµπει 
µπορεί να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στη συµπεριφορά των µαθητών του Τ.Ε.  

Ειδικότερα προτείνουµε, οι ευκαιριακές ενότητες, οι οποίες θα αποτελέσουν 
θέµατα σχεδίων εργασίας και σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης, να αντλούνται από 
βάση επίκαιρων θεµάτων-ενοτήτων που σχετίζονται άµεσα και ιδιαίτερα µε κάθε 
µήνα του χρόνου, π.χ. τέτοιες θεµατικές ενότητες που σχετίζονται µε το µήνα 
Σεπτέµβριο είναι: 

Ενότητες 

1. Αγιολογικά-σηµαντικές θρησκευτικές γιορτές 
α)11 Σεπτεµβρίου (Αγιασµός στο σχολείο µας), β)8 Σεπτεµβρίου(Γενέθλιο της 
Θεοτόκου), γ) 14 Σεπτεµβρίου( Ύψωση του Τίµιου Σταυρού). 

2. Λαογραφία 
α) Λαϊκές ονοµασίες του µήνα (Σταυριάτης, Τρυγητής, Τρυγοµηνάς, 

Πετµεζάς), β) ήθη- έθιµα (στη γιορτή του Σταυρού η συνήθεια των πιστών να 
φέρνουν στην εκκλησία γλάστρες ή αγκαλιές βασιλικούς. γ) λαϊκές παροιµίες (Το 
Σεπτέµβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια, Τον Τρυγητή τ’αµπελουργού 
πάνε χαλάλι οι κόποι). 

3. Αγροτικές –κτηνοτροφικές εργασίες, επαγγέλµατα 
α)Τρύγος(Έλα νοικοκύρη να τρυγήσουµε, κόκκινα σταφύλια να 

πατήσουµε…), β)όργωµα (πρώιµα δηµητριακά- όσπρια, γ) το επάγγελµα του βαρελά. 

4. Παραδοσιακές συνταγές- διατροφή 
α) Γλυκά από φρούτα της εποχής, β) συνταγές από σταφύλι 

(µουστοκούλουρα, µουσταλευριά, πετιµέζι). 

5.Ο καιρός αλλάζει… 
α) Αποδηµητικά πουλιά,  β) ενδυµασία, γ) φρούτα, (σταφύλι, κυδώνι, ρόδι). 
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Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. πρέπει ανά µήνα να καταγράφει και να οργανώνει 
αυτές τις ευκαιριακές ενότητες και ανάλογα µε τις συνθήκες, τις δυνατότητες ή τις 
ανάγκες του Τµήµατός του, να επιλέγει απ’αυτές εκείνες που θα συναποφασίζονται 
µε τους µαθητές του και θα εξυπηρετούν τους διδακτικούς του στόχους. Η 
προσέγγιση και υλοποίηση τέτοιων σχεδίων εργασίας στα Τ.Ε. θα γίνεται µε 
διαθεµατικό τρόπο καλύπτοντας ανάγκες µαθητών µέσα από συµµετοχικές, 
δηµιουργικές και ανακαλυπτικές διαδικασίες, ο µαθητής  «θα µαθαίνει πως να 
µαθαίνει». 

Στόχος γίνεται η διαδικασία για µάθηση και όχι το αποτέλεσµα της µάθησης, 
το οποίο θα επιτυγχάνεται αθόρυβα και ήπια ανάλογα µε τους ρυθµούς και τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή.    

Ένα από τα πολλά θέµατα του συγκεκριµένου µήνα που προσφέρεται να 
εξεταστεί διαθεµατικά είναι και το ρόδι. Από το µήνα Σεπτέµβρη και από την ενότητα 
: φρούτα, (σταφύλι, κυδώνι, ρόδι),  επιλέγουµε το θέµα : το ρόδι και το 
επεξεργαζόµαστε µε τους µαθητές του Τ.Ε. διαθεµατικά.  

Γλώσσα: α)Παραµύθι: « η ροδιά» , β)ποίηµα: «το τρελοκόριτσο» του Ο. 
Ελύτη, γ)αίνιγµα: χίλιοι µύριοι καλογέροι……., δ)φράσεις: τα έκανες ρόιδο….. ή  η 
γλώσσα σου ροδάνι… 

Μαθηµατικά: Συγκρίνω, ταξινοµώ σπόρους από ρόδια, τρώω- αφαιρώ, 
µοιράζω- διαιρώ σπόρους στους συµµαθητές µου. 

Λαογραφία: Σχετικά έθιµα: α)σύµβολο καλοτυχίας, β)σπάσιµο στην πόρτα 
την Πρωτοχρονιά ή κατά την είσοδο νεονύµφων στο νέο τους σπιτικό, οι αµέτρητοι 
ρουµπινιοί σπόροι σύµβολο των προσδοκώµενων καλών αγαθών,  γ)φύλαγµα των 
µεγαλύτερων και πιο γερών ροδιών στο εικονοστάσι ώστε να πάρουν την ευλογία των 
εικόνων ή κρέµασµα  κλαδιού µε τρία ρόδια, συµβολισµός του Τριαδικού, Θεού 
ενότητα της οικογένειας, δ) σε αγροτικές κοινωνίες µε την έναρξη της σποράς έβαζαν 
ένα ρόδι στο σποροσάκι, σύµβολο γονιµότητας και καρποφορίας της γης. 

Αγωγή υγείας: Χρήσεις του ροδιού και του χυµού του στην ποτοποιία, 
φαρµακευτική (βιταµίνη C,A,E,,σίδηρο, κάλιο, ανακούφιση από πυρετό, ιδανικό για 
βήχα). 

Εικαστικά: α)Ζωγραφίζω πλάθω µε πηλό ή πλαστελίνη, β)αναζητώ πίνακες 
ζωγράφων που απεικονίζουν ρόδια, γ)λαϊκή  τέχνη- κεντήµατα µε µοτίβα ρόδια. 

Μυθολογία: Ροδιά- δέντρο αφιερωµένο στη θεά Αφροδίτη, στη θεά Αθηνά, 
στην Ήρα, µύθος Περσεφόνης. 

Μουσικοκινητική: ∆ηµοτικό τραγούδι  (Μήλο µου κόκκινο, ρόδι βαµµένο 
……) 

Θρησκευτικά: Τα ρόδια, σε άµφια ιερέων ή σε διακοσµητικά µοτίβα, καθώς 
και τέµπλα ναών. 

Συνοψίζοντας θεωρούµε ότι η υλοποίηση και εφαρµογή των σχεδίων 
εργασίας, που θα αντλούν τα θέµατά τους από επίκαιρες ευκαιριακές ενότητες που 
σχετίζονται άµεσα µε κάθε µήνα του χρόνου και θα οργανώνονται και υλοποιούνται 
διαθεµατικά, θα αποτελέσουν αυτά ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και θα 
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παρέχουν ωφέλιµο και χρηστικό διδακτικό υλικό για την υλοποίηση των στόχων των 
(ΤΕ). 
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