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Θέματα
Διατυπώνεται πολλές φορές η άποψη ότι μαζί με τις μεταβολλές στην 
κοινωνία μέσα στο χρόνο μεταβάλλονται και οι αξίες.

Εσείς ως εκπαιδευτικός:
1) Ποια επιχειρήματα θα διατυπώνατε για να υποστηρίξετε ή να 
προσβάλλετε αυτή την άποψη.
2) Με ποιες αξίες θα επιλέγατε να ασχοληθείτε με τους μαθητές σας. 
Περιγράψτε το περιεχόμενό τους.
3)Με ποιόν τρόπο θα προσπαθούσατε να ασχοληθείτε οι μαθητές και 
εσείς με μία από τις αξίες (επιλέξτε μία), δηλαδή πως θα την 
προσεγγίζατε στο μάθημά σας? Περιγράψτε αυτή την προσέγγιση.

  
                                     



 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1.   Η μεταβολή των  αξιών  ανάλογα με τις  επικρατούσες συνθήκες είναι 
αναπόδραστη πραγματικότητα. Σε καμία όμως περίπτωση αυτό δεν σημαίνει 
ότι  οι  αιώνιες  και  πανανθρώπινες  αξίες  δεν  έχουν  αντοχή  στο  χρόνο.  Η 
διαπίστωση αυτή αποτελεί τη βασική πηγή σκέψης όπως για τον Κοραή και 
τον  Pestalozzi  που  πιστεύουν  στον  ανθρώπο,  την  οικογένεια  και  την 
ελευθερία.  Το λίκνο και  η  κοιτίδα της αγάπης είναι  η οικογένεια.  Από την 
ύπαρξη της αγάπης στην οικογένεια θα κριθεί η μετέπειτα σταδιοδρομία και η 
ευτυχία του ανθρώπου.
Ζούμε σε ένα κόσμο της αφθονίας και της κατανάλωσης, μέσα σε αντιθέσεις 
που αφαίρεσαν σε μαγάλο βαθμό τη σκέψη και τη δημιουργικότητα. 
 Συνεπώς οι αξίες παραμένουν αναλλοίωτες αλλάζει ωστόσο η οπτική που τις 
επεξεργαζόμαστε.  Αυτό  φυσικά  είναι  ζήτημα  της  Αγωγής  και  μάλιστα  της 
πολιτικής  αγωγής  που  συνάπτεται  απολύτως  με  την  ύπαρξη  της  ηθικής. 
Πρέπει  να  συναφθεί  ένα  νέο  κοινωνικό  συμβόλαιο.  Δεν  μπορεί  κανείς  να 
διαχωρίσει αγωγή και αξίες. Ο μαθητής  πρέπει να συνηδητοποιήσει  μέσα 
από την εμπειρία του τη σημασία των αξιών για τον ίδιο και τον πλανήτη. Οι 
νέες  προκλήσεις  προσφέρουν  ευκαιρία  για  καλιέργεια  και  αξιοποίηση των 
εσωτερικών  δυνάμεων  του  ανθρώπου.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα   η 
αντιμετώπιση  του  υπολογιστή  που  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να 
κυριαρχήσει στον άνθρωπο αλλά να γίνει μέσο που θα διευκολύνει τη ζωή 
του. Τα προβλήματα είναι σύνθετα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται.



2.  Αν επιλεγεί η αξία:  σεβασμός της ζωής όχι μόνο του άλλου αλλά  
γενικότερα του πλανήτη θα αναφερθούν: η αποξένωση του ανθρώπου από 
τη φύση, το σχολείο και η οικογένεια πρέπει  να παραχωρήσει  μέρος  στο 
παιδί για να φυτεύει,η επαφή μετη φύση δημιουργεί ευοίωνες προϋποθέσεις 
για  συναισθηματική  επικοινωνία,  λέγοντας  άλλον  δεν  εννοούμε  μόνο  τον 
πλησίον  αλλά  τον  άλλο  πολιτισμό,  πολυπολιτισμικότητα  δεν   σημαίνει 
συγχώνευση αλλά συνύπαρξη πολιτισμών., ο άνθρωπος είναι ο ίδιος παντού 
με όνειρα, άγχος, επιτυχίες και απογοητεύσεις.

Το ίδιο ισχύει κατ' αναλογία και για τις άλλες αξίες.

3.  Η διδακτική προσέγγιση είναι ομαδοσυνεργατική. Με πρότυπο το 
μοντέλο  Pestalozzi:  ομαδική εργασία, ανάθεση ρόλων επικοινωνία με 
τους  μαθητές,  ετοιμότητα  για  αυτοκριτική   και  διάλογο,  αποδοχή 
κριτικής, δημιουργική  διαμόρφωση, οργανωτικές ικανότητες, ποικιλία 
μεθοδολογικών   προσεγγίσεων,εξοικείωση  με  την  αντιμετώπιση 
προβλημάτων  μιας  πολυπολιτισμικής  τάξης.  Σύνδεση  θεωρίας  και 
πράξης,  σύνδεση  περιοχών  μάθησης.  Στόχος  η  αξιοποίηση  των 
δεξιοτήτων  και  της  ενσυναίσθησης  για  την  τροποποίηση  της 
συμπεριφοράς στην κατεύθυνση ενός κοινωνικού αυριανού πολίτη που 
θα μπορεί να αξιοποιεί τις αρχές της δια βίου μάθησης  και να απαντά 
σ, αυτές της κοινωνικής παιδαγωγικής.


