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α) “Οι αξίες μεταβάλλονται από κοινωνία σε κοινωνία με την πάροδο του 
χρόνου.” Συμφωνείτε με αυτό? Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.

β) Πως σαν εκπαιδευτικός θα οργανώνατε την διδασκαλία σας και τι 
δραστηριότητες θα χρησιμοποιούσατε για να στηρίξετε την άποψη σας και να 
περάσετε τις αξίες σας στα παιδιά. 



 Διάγραμμα Απαντήσης  

 Α. Τα  παιδιά μας ζουν σήμερα σε ένα διαρκώς  μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 
όπου η τεχνολογία  εξελίσσεται  με ραγδαίους ρυθμούς, συμπαρασύροντας 
αντιλήψεις, αξίες και τρόπους ζωής.  Το μέλλον δεν εμφανίζει τις 
παραμέτρους σταθερότητας που αναγνωρίζουμε  στο παρελθόν και 
χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από αβεβαιότητα και αδυναμία πρόβλεψης. 
Ο  κόσμος αλλάζει ραγδαία  και μαζί με αυτόν  οι συνθήκες, οι σχέσεις των 
ανθρώπων, ο τρόπος  σκέψης  και συμπεριφοράς. Το αβέβαιο του θέματος 
έχει και την αισιόδοξη νότα του.  Είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις  στον χώρο  της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, οι ανακατατάξεις  στις εκτιμήσεις των 
πραγμάτων, η αλλοτρίωση  του εγώ και η αποξένωση του ανθρώπου 
χαρακτηρίζουν σχεδόν κάθε άνθρωπο χωριστά και τη σύνολη κοινωνία. Κάθε 
εποχή προβάλλει τις αξίες που πιστεύει ότι πρέπει  να επιδιωχθούν και να 
κατακτηθούν, τις αναζητεί ωστόσο  με  διαφερετική ένταση κάθε φορά, με 
διαφορετικό μένος συναισθηματικό και νοητικό.  Κάθε άνθρωπος και κάθε 
εποχή υιοθετεί ή παραδέχετααι  μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, η οποία ίσως 
να μην ισχύει σε μια άλλη εποχή που με τη σειρά της  θα αναδείξει μια άλλη 
οπτική γωνία. Οι αξίες επιτρέπουν να τις εκτιμήσουμε  και να τις συλλάβουμε 
με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. 



Β. Ο εκπαιδευτικός θα  πρέπει να μεταδίδει αποτελεσματικά  και με περιεκτικό 
τρόπο τη συνεχώς αυξανόμενη γνώση, καθώς επίσης και τη μέθοδο για την 
αποκτησή της , έτσι ώστε να ανπτύσσονται στο άτομο οι βάσεις των 
δεξιοτήτων που θα χρειάζεται στο μέλλον. Θα πρέπει δηλαδή   να παρέχει 
στα άτομα  μια ευκρινή εικόνα  για τον πολύπλοκο  κόσμο μας και 
ταυτόχρονα τις δυνατότητες για ασφαλή πλοήγση σε αυτόν.  Οι  σχέσεις 
εκπαιδευτικού και μαθητών  εξελίσσονται  δυναμικά  και είναι 
αλληλεπιδραστικές . Δημιουργούν μια ψυχολογική και κοινωνική 
πραγματικότητα.  Το σχολείο συμβάλλει στην  κοινωνικοποίηση του μαθητή. 
Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται  σε συνεργατικό κλίμα και  θα 
περιλαμβάνουν  τα σύγχρονα ζητήματα της αγωγής υγείας, τα 
περιβαλλοντικά, πολιτιστικά κ.ά.
Στις  δραστηριότητες   θα υπάρχει πρόβλεψη για  μεγαλύτερη σύνδεση της 
θεωρίας με την πράξη, αξιοποίηση ειδικών, προβολή σύγχρονων θεμάτων. Ο 
εκπαιδευτικός μορφώνει και  διαπαιδαγωγεί όχι με τις γνώσεις αλλά με τη 
στάση του. Καλλιεργείται  η συνεργασία σχολείου -οικογένειας.   Στις 
δραστηριότητες  ο μαθητής ενισχύει την αυτοεικόνα του και την αυτοεκτίμηση. 
Συνηθίζει στο δημοκρατικό τρόπο  της συνεργασίας. Αποδέχεται τη 
διαφορετικότητα.  Αναπτύσσει δεξιότητες αυτογνωσίας και πληροφόρησης .
 Συνοπτικά οι δραστηριότητες σχεδιάζονται  έτσι ώστε να  ενισχύουν τη 
διαβίου μάθηση,  να μαθαίνουν να δρουν νστο κοινωνικό πλαίσιο, να ζουν με 
τους άλλους.


