
Σχέδιο Απάντησης στο μάθημα: Θεωρίες Αγωγής.

Εισαγωγή: οι αξίες  διαμορφώνουν την κοινωνικοπολιτική και παιδαγωγική 
σκέψη στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Οι ραγδαίες αλλαγές του κόσμου , η 
αβεβαιότητα, η μη προβλεψιμότητα προκαλούν άγχος.  Ο άνθρωπος  μπορεί 
να πάρει την τύχη στα χέρια του και  να  συγκρουστεί για ένα καλύτερο αύριο. 
Η πορεία  του κόσμου ερμηνεύεται  συμβολικά  μέσα από τη θεματική του 
πίνακα του ''Ποιητής και Μούσα'' του Νίκου Εγγονόπουλου.
Ορισμένες αρετές σήμερα έχουν διαφορετικό περιεχόμενο γιατί  άλλαξαν οι 
συνθήκες.  Οι επιστημονικές εξελίξεις, οι ανακατατάξεις και η αποξένωση του 
ανθρώπου  χαρακτηρίζουν  τη  σύνολη  κοινωνία.   Η  απλή  επίκληση   του 
παρελθόντος  δεν  οδηγεί  πουθενά.  Η αγωγή και η εκπαίδευση μπορούν να 
δώσουν  απαντήσεις,  να   διαμορφώσουν  τις  απαραίτητες  συνθήκες  για 
απαντήσεις.  Η αγωγή και  η εκπαίδευση  θα μπορούσαν να αλλάξουν την 
κοινωνία   εφόσον  διαραγεί  ο  φαύλος  κύκλος.  Οι  ιδέες  και  οι  αξίες  είναι 
αμετάβλητες οντότητες,  αλλάζει  ο τρόπος θέασης. Οι σύγχρονες συνθήκες 
επιβάλλουν   λοιπόν   τη  συζήτηση  γαι  το  ρόλο  της  οικογένειας  και  του 
σχολείου. O Rousseau τονίζει: άνθρωποι να είστε ανθρώπινοι.

Ερώτημα 1ο: οι αξίες  που πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο  είναι: 
εν οίδα ότι  ουδέν οίδα (εγρήγορση και  βούληση για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων,  ετοιμότητα  για  αναθεώρηση,   αμφισβήτηση,  παραδοσιακή 
νοημοσύνη-συναισθηματική νοημοσύνη, Παπανούτσος- τροφός και δυνάστης 
του  πνεύματος  η  παιδεία,  τα  προβλήματα  είναι  πολύπλοκα,  υπολογιστής 
-υπηρέτης  και όχι αφέντης, ο υπολογιστής μετέβαλε τη σχέση με τη γνώση, 
συνδυασμός  γνώσεων-ικανοτήτων, σεβασμός διαφορετικού, )
αιδώς  και  δίκαιον (αιδώς  και  δίκαοιν  στον  Πρωταγ'όρα  θεμέλιο  της 
συμβίωσης των ανθρώπων,  η διακαιισύνη δεν ωφελεί  αν δεν εφαρμοστεί 
στην  πράξη,   ο  καλός  μαθητής   δεν  σημαίνει  αυτόματα  ηθικός  και 
ευτυχισμένος, ηθικός είναι αυτός που αφιερώνεται στην πόλιν)

ελευθέρως  πολιτεύομεν-πολιτική  και  δημοκρατική  ελευθερία.  (δημοκρατικό 
πολίτευμα  –  δημοκρατική  ελευθερία,  η  παιδαγωγική  δεν  λειτουργεί 
ανεξάρτητα  από  την  πολιτική,  το  σχολείο  απέτυχε  να   διαμορφώσει 
δημοκρατική συμπεριφορά, λειτουργία της αρχάιας αγοράς, η σχολική τάξη 
πρέπει  να  λειτουργήσει  ως  πόλις,   τήρηση  κανόνων  και  αρχών,   ο 
εκπαιδευτικός πασχίζει να επιτύχει αποτέλεσμα με το διάλογο)

σεβασμός στη ζωή του άλλου και του πλανήτη: (η τεχνολογική πρόοδος που 
στρέφεται κατά της  φύσης στρέφεται κατά του ευατού μας,  το σχολείο και η 
οικογένεια  παραχωρεί  μικρό  χώρο  στο  παιδί  που  το  θεωρεί  δικό  του, 
οικολογική  καταστροφή-οικολογικό   θάνατος,  τα  μαθήματα  πρέπει  να 
συνδυάζουν  γνώσεις  και  τρόπους  αντιμετώπισης  των  προβλημάτων,  ο 
δάσκαλος συμβουλεύει με πράξεις, ο μαθητής θα πρέπει να ταυτίζεται με τα 

prv
ΠΡΟΣΒΑΣΗ



προβλήματα   του  άλλου,  στην  τάξη  επιχειρείται  η  ανάδειξη  κοινών 
γνωρισμάτων, κατανόηση συμπεριφοράς)
σωματική και πνευματική υγεία και ευεξία: (αλληλεξάτηση σώματος και ψυχής, 
Σωκράτης- προσπαθώ καθημερινά  να γίνομαι  καλύτερος, η μουσική- χορός 
-γυμναστική διαμορφώνουν ηθικά τον άνθρωπο, σοφία-ανδρεία- σωφροσύνη 
αποτελούν  θεμέλιο  της  ηθικής,  υγεία  -ενοποιητική  σώματος  και  ψυχής, 
ισορροπημένη διατροφή)

Ερώτημα  2ο:  διδασκαλία-  μάθηση  είναι  διαδικασία  διερεύνησης, 
αμφισβήτησης και ελέγχου από το ένα μέρος και συγκέντρωσης εμπειριών 
-βιωμάτων,  τέτοια αγωγή ανοίγει δρόμους, οι αξίες  διδάσκονται σε ομάδες 
μάθησης   που δεν έχουν ρατσιστικά χαρακτηριστικά, άσκηση στο φιλοσοφείν, 
η ευέλικτη ζώνη προσφέρεται στην άσκηση του φιλοσοφείν, ο εκπαιδευτικό ς 
για  να  διδάξει  τις  αξίες  πρέπει  να  γνωρίζει  την  εγκυρότητά  τους   και  τις 
διαφορετικές  απόψεις,  ο  εκπαιδευτικός  οδηγεί  τους  μαθητές  του  στην 
αμφισβήτηση, ο μαθητής να βιώνει καταστάσεις και προβλήματα, ο ρόλος του 
είναι  η  ίδια  η  ζωή  του,  διάκριση  προθέσεων  και  κινήτρων,  ο  Αριστοτέλης 
τονίζει ότι η αρετή δεν είναι εκ φύσεως ούτε αντίθετη με τη φύση, η θεωρητική 
κατάρτιση  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  άσκηση,  επιθυμία  για  το  λόγο,  η 
ιστορία προσφέρει πολύτιμο υλικό για διαπαιδαγώγηση, η αποτυχία  διδάσκει 
καλύτερα  από  την  τήρηση  του  κανόνα  και  τη  συμβατική  συμπεριφορά,  η 
αρετή είναι διδακτή, η ιδέα είναι βίωμα, η αποτυχία διδάσκει καλύτερα από 
την τήρηση του κανόνα, τα μαθήματα διαμορφώνουν μορφές συμπεριφοράς, 
κοινωνικό συμβόλαιο όπως ο Αιμίλιος του ROUSSEAU,  το ήθος διδάσκεται 
πρώτα στο μικρό χώρο προτού γίνει οικουμενικό, η μικρή ομάδα  δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις  για πραγματική ανταλλαγή απόψεων, γνώσεις-ικανότητες, 
σημασία  του  χρόνου,  ο  νους  αναλαμβάνει  τη  διαλεκτική  πορεία  προς την 
έξοδο  των  σπηλαίων,  το  σχολείο  πρέπει  να  υπηρετήσει  το  διπλό  σκοπό 
-προσφορά γνώσεων  -διαμόρφωση ηθικής  συνείδησης,  μόρφωση-πολιτική 
μόρφωση)
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