
Οι αξίες στην εκπαίδευση στα πλαίσια µιας 
πλουραλιστικής κονωνίας. 
Πώς να προωθήσουµε µια κουλτούρα αξιών στα 
σχολεία µας. 
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The aim of education is the knowledge, not of 
facts, but of values.  

 

 

William S. Burroughs 



Αξίες 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη αξιών: 
Για εµένα µπορεί να έχουν αξία: 
´ Η οικογένειά µου 
´ Η µόρφωση 
´ Το αυτοκίνητό µου 
´ Οι φίλοι µου 



Εσείς τι γνώµη έχετε; 

´ Μπορείτε να αναφέρετε µερικές αξίες; 
´ Μπορούµε να οµαδοποιήσουµε κάποιες από αυτές; 
´ Ποιες; Με ποια κριτήρια; 



(Μερικές) Ηθικές και (µη) αξίες 
´ Αυτοσεβασµός 
´ Αυτοπειθαρχία 
´ Φροντίδα  
´  Σεβασµός 
´ Αποδοτικότητα 
´ Αφοσίωση 
´ Εµπιστοσύνη 
´  Συνεργατικότητα 
´ Άνεση, ευκολία 
´ Αγάπη 
´  Δέσµευση 
´ Οµορφιά 

´ Αλήθεια 
´ Ακεραιότητα 
´ Καλοσύνη 
´ Ειλικρίνεια 
´  Ισορροπία 
´ Ανοχή 
´ Ασφάλεια 
´ Αποτελεσµατικότητα 
´ Ευεξία 
´ Παρηγοριά 
´  Σιωπή 
´ Χαρά 

´ Ευκολία 
´ Εξυπνάδα 
´ Ανθεκτικότητα 
´ Τάξη 
´ Λογικότητα 



Επιστηµονικός διαχωρισµός των αξιών 

´ Εξωγενείς/ενδογενείς αξίες  
´ Εξωγενείς: εργαλειακή σηµασία 
´ Ενδογενείς: εγγενής αξία 

´ Ηθικές/µη ηθικές 
´ Μη ηθικές: προσωπικές, αισθητικής φύσεως – πράγµατα 
που επιθυµούµε θέλουµε, προτιµούµε θεωρούµε σηµαντικά 
στη ζωή µας. 

´ Ηθικές – προσανατολισµός σε δράση 



Προς έναν ορισµό των αξιών 

´  ῾αρχές, θεµελιώδεις πεποιθήσεις, ιδανικά, πρότυπα ή στάσεις ζωής 
που δρουν ως γενικοί οδηγοί συµπεριφοράς ή ως σηµεία αναφοράς 
για τη λήψη αποφάσεων ή την αξιολόγηση πεποιθήσεων ή 
πράξεων που συνδέονται στενά µε την προσωπική ακεραιότητα 
και την προσωπική ταυτότητα.’  

´  ‘principles, fundamental convictions, ideals, standards or life 
stances which act as general guides to behaviour or as points of 
reference in decision-making or the evaluation of beliefs or 
action which are closely connected to personal integrity and 
personal identity.’  

(Definitions drawn from Halstead and Taylor 1996) 





Κοινές αξίες 

´ Έχει σηµασία να αναζητούµε κοινές αξίες; 
´ Ποιες µπορεί να είναι αυτές οι αξίες; 
´ Πώς µπορούµε να τις εντοπίσουµε; 
´ Μπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν κοινές αξίες στην 
εκπαίδευση; 

 



Κάνοντας ένα βήµα πίσω... 

´ Τι σηµαίνει εκπαιδεύω; 
´ Ποια είναι η αξία της εκπαίδευσης; 
´ Υπάρχει εκπαίδευση χωρίς αξίες; 
´ Τα σχολεία αντανακλούν και επηρεάζουν τις αξίες της 
κοινωνίας 

´ Ποιες αξίες υπερισχύουν στην κοινωνία; 
´ Πώς επηρεάζουν οι αξίες αυτές την εκπαίδευση; 
´ Τι συνεπάγονται όλα τα παραπάνω για τους εκπαιδευτικούς; 



Αξίες του φιλελευθερισµού 

Ελευθερία, Ισότητα, Ορθολογισµός 
´ Ατοµική ελευθερία (π.χ. ελευθερία δράσης και κινήσεων για 
την επίτευξη των προσωπικών ενδιαφερόντων και αναγκών) 

´ Ορθολογικότητα σκέψης (π.χ. αποφάσεις βασισµένες σε 
λογικά επιχειρήµατα) 

´ Ισότητα (σεβασµός όλων των ατόµων στα πλαίσια µιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας  



Οι αξίες του φιλελευθερισµού στην 
εκπαίδευση 
´ Ορθολογικότητα:  η ανάπτυξη ορθολογικού πνεύµατος, 
ικανότητα σωστών επιχειρηµάτων, κριτική σκέψη, ανοικτό 
πνεύµα. Ελεύθερη κριτική συζήτηση και κριτική εξέταση 
των εναλλακτικών πεποιθήσεων. Απουσία συναισθήµατος, 
µη ισορροπηµένη σχέση µε την ολότητα του ατόµου.  

´ Προσωπική Αυτονοµία: - Ένας άνθρωπος είναι αυτόνοµος, 
στο βαθµό στον οποίο οι δράσεις και οι σκέψεις του σε 
σηµαντικούς τοµείς της ζωής του δεν µπορούν να νοηθούν 
έξω από τα όρια του εαυτού του. 

´ Ισότητα:– Αποδοχή της διαφορετικότητας. 



Πώς εκπαιδευόµαστε στις αξίες; 

Ορισµένες πηγές ή παράγοντες που σχετίζονται µε την 
απόκτηση, µετάδοση ή εκπαίδευση βασικών αξιών. 
´ Γονείς, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, συµµαθητές, οµάδες, 
τοπική κοινότητα. 

Ο ρόλος του σχολείου / του οργανισµού / του ιδρύµατος 
´ Να συµπληρώνει τις αξίες που έχουν ήδη αποκτηθεί. 
´ Να προωθεί ένα σύνολο αξιών ή αρχών. 
´ Να ενθαρρύνει τον προβληµατισµό σχετικά µε την έννοια 
και την εφαρµογή των αξιών. 

 



Η εκπαίδευση ως µύηση 

Δύο στάδια: 
Το πρώτο στάδιο οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να µυήσουν τους 
µαθητές τους σε µορφές σκέψης και συνειδητότητας που είναι 
αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο.  
Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση ατόµων 
(µεγάλων και µικρών), που συµµετέχουν σε κοινές εµπειρίες 
µάθησης. 
 



Προβλήµατα 

´ Οι αξίες µπορεί να ενώνουν και να χωρίζουν οµάδες και 
άτοµα. 

´ Η κοινωνία πρεσβεύει διαφορετικές και, πολλές φορές, 
αντικρουόµενες αξίες.  

´ Πολλαπλές ταυτότητες. 
´ Εξοικείωση (προώθηση οµοιοµορφίας) - Διαφορά (µε έµφαση 
στον άλλο) 

´ Κατακερµατισµός αξιών. 



Αντικρουόµενες δυνάµεις 

´ Παγκοσµιοποίηση vs. Πολιτειότητα 
´ Συλλογικότητα vs. Ατοµικότητα 
´ Παράδοση vs. Εκσυγχρονισµός 
´ Βραχυπρόθεσµοι vs.  Μακροχρόνιοι στόχοι 
´ Ανταγωνισµός vs Ισότητα ευκαιριών 
´ Ταχύτητα γνώσης και πληροφοριών vs Ικανότητα 
επεξεργασίας τους 

´ Πνευµατικές vs υλικές ανάγκες.  



Η επίδραση της κουλτούρας στο αξιακό σύστηµα 
µιας κοινωνίας.  

When Darius was king, he summoned the Greeks who were with him 
and asked them for what price they would eat their fathers' dead 
bodies. They answered that there was no price for which they would 
do it. [4] Then Darius summoned those Indians who are called 
Callatiae, who eat their parents, and asked them (the Greeks being 
present and understanding through interpreters what was said) 
what would make them willing to burn their fathers at death. The 
Indians cried aloud, that he should not speak of so horrid an act. So 
firmly rooted are these beliefs; and it is, I think, rightly said in 
Pindar's poem that custom is lord of all. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0016,001:3:38  



Η σχετικότητα της κουλτούρας 

´ Οι διαφορετικοί πολιτισµοί έχουν διαφορετικούς ηθικούς 
κώδικες. 

´ Είµαστε αφελής να πιστεύουµε ότι οι αξίες µας θα γίνουν 
αποδεκτές από άλλους ανθρώπους. 

´ Κάθε αξιακό πρότυπο συνδέεται µε τον αντίστοιχο πολιτισµό 
ή κουλτούρα 

´ Οι ηθικοί κώδικες που µας χαρακτηρίζουν δεν είναι παρά 
µερικοί από τους τόσους που υπάρχουν σε άλλες 
πολιτισµικές κουλτούρες. 



Ο πλουραλισµός των αξιών 

´ Δεν υπάρχει µία και βασική αξία που µας χαρακτηρίζει. 
´ Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει νόηµα η σύγκριση αξιών. 
´ Σε αυτήν την περίπτωση, η σύγκρουση είναι πολλές φορές 
αναπόφευκτη. 



Συναινετικός πλουραλισµός 

Αναζήτηση κοινού χώρου έκφρασης µέσω µιας διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης  
Βασικά χαρακτηριστικά: 
´ Διαπραγµάτευση και διάλογος 
´ Αναγνώριση της διαφορετικότητας 
´ Κοινός τόπος ως τελικό σηµείο 
 



Συναινετικός πλουραλισµός στην εκπαίδευση 

´  Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τη συνεχή 
διαπραγµατευτική φύση των ανθρώπινων επιλογών και των 
αιτιολογήσεών τους και να αναπτύξουν την ικανότητα να 
διαλέγονται µε άτοµα διαφορετικών αξιακών συστηµἀτων χωρίς 
αισθήµατα απειλής ή εχθρότητας. 

´ Είναι σαφές ότι σε αυτό το µοντέλο η αξία της εκπαίδευσης 
έγγειται στην προώθηση για την ανάπτυξη µιας κριτικής 
συνειδητοποίησης των αξιών που πρεσβεύει ο µαθητής, την 
αξιολόγησή τους, και την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης για 
την εφαρµογή αυτών των αξιών στην πράξη.       



Ερωτήσεις για εκπαιδευτικούς 

´ Σε ποιο βαθµό και πώς πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 
επικοινωνούν µε τους µαθητές σχετικά µε τις αξίες; 

´ Πώς πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν την ανάπτυξη 
αξιών στους µαθητές τους; 

´ Πώς πρέπει να ενθαρρύνουν την ικανότητα των µαθητών να 
εφαρµόζουν αυτές τις αξίες στην πράξη; 



Στην πράξη... 

Η διδασκαλία των αξιών µπορεί να ... 
´ ενσωµατωθεί στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, 
´ χρησιµοποιείται όταν εµφανίζεται ανάγκη στην τάξη, 
´ αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος διδασκαλίας 
αξιών, 

´ χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ειδικά γεγονότα, 
´ µε αφορµή συγκεκριµένα πρότζεκτ. 



Αξία 1: αυτοσεβασµός 

´ Τι σηµαίνει να είσαι µοναδικός; 

´ Τι σηµαίνει να έχεις µια ταυτότητα; 

´ Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία σου? 

´ Συγχωρείτε τον εαυτό σας όταν κάνετε λάθη; 



Στην πράξη 

´  Δηµιουργία προσωπικού ηµερολόγιου µε πληροφορίες και στοιχεία για 
τον εαυτό σας. 

´  Δηµιουργία οικογενειακού δένδρου (οικογένεια, προσωπικά 
ενδιαφέροντα, σχολικά ενδιαφέροντα, προσωπικές αξίες). 

´  Προσωπική περιγραφή. Δηλώσεις για τον εαυτό σας και τα πράγµατα που 
σας αρέσουν και δεν σας αρέσουν. 

´  Περιγραφή ενός πρόσφατου λάθους που κάνατε και το µάθηµα που από 
αυτήν την εµπειρία. 

´  Περιγραφή του εαυτού σας από ένα τρίτο άτοµο που σας γνωρίζει καλά.  



Αξία 2: Σεβασµός του άλλου 

´ Γιατί είναι σηµαντικές οι σχέσεις µε άλλους ανθρώπους; 
´ Γιατί πρέπει να εκτιµούµε τις σχέσεις που έχουµε; 
´ Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε τις σχέσεις µε άλλους 
ανθρώπους; 

´ Έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια δικαιώµατα; 
´ Πώς µπορείτε να δείξετε το σεβασµό σας για άλλους 
ανθρώπους; 

´ Πώς νοµίζετε ότι αισθάνεται ένα άτοµο που έχει πέσει θύµα 
εκφοβισµού; 



Στην πράξη... 

´  Παιχνίδια ρόλων. 
´  Προετοιµασία από µαθητές οµιλίας µε θέµα: "Ένα ανεκτικό άτοµο είναι 
ένας σοφός άνθρωπος." 

´  Δουλεύοντας µε σενάρια εκφοβισµού που προσδιορίζουν εναλλακτικά τα 
συναισθήµατα του ατόµου που κάνει τον εκφοβισµό και το άτοµο που 
εκφοβίζεται. 

´  Σχεδιάστε ένα διάγραµµα για να απεικονίσετε τις διαφορετικές σχέσεις 
που έχετε στη ζωή σας. Χρησιµοποιήστε τον κωδικό χρώµατος, πράσινο, 
πορτοκαλί, κόκκινο για να δείτε αν οι σχέσεις είναι καλές, χρήζουν 
προσοχής ή χρειάζονται δραστικά µέτρα. 



Αξία 3: Υπευθυνότητα 

´ Συζητήστε τις διαφορετικές ευθύνες που πρέπει να έχουν τα 
παιδιά. 

´ Χρειαζόµαστε κανόνες στη ζωή µας; 
´ Πειράζει να λέµε µικρά ψεµµατάκια κάπου κάπου; 
´ Το να βοηθάµε τον άλλον είναι αγγαρεία ή ευχαρίστηση; 
´ Αισθάνεστε ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την κοινότητά 
σας; 



Στην πράξη... 

´  Χωρίστε µια σελίδα σε δύο και παραθέστε παραδείγµατα υπεύθυνης και 
ανεύθυνης συµπεριφοράς σε σχολική εκδροµή, εµπορικό κέντρο, 
παρακολούθηση ποδοσφαιρικού παιχνιδιού κ.λπ. 

´  Ποιες προσωπικές ευθύνες θεωρείτε σηµαντικές για την επιτυχία σας 
στο σχολείο; Ποιες µπορεί να είναι οι πιθανές µακροπρόθεσµες 
συνέπειες από τη µη τήρηση αυτών των ευθυνών; 

´  Παίξτε ένα παιχνίδι χωρίς να ακολουθήσετε τους κανόνες. Πόσο 
διήρκεσε; Ήταν ευχάριστο; Εξηγήστε γιατί οι κανόνες είναι απαραίτητοι 
για την οµαλή λειτουργία ενός τέτοιου παιχνιδιού. 

´  Γράψτε µια ιστορία για ένα µικρό παιδί που λέει ψέµατα 
κατ᾽εξακολούθηση. Περιγράψτε τι προβλήµατα δηµιούργησε και πώς τα 
αποκατέστησε. 



The double helix of quality teaching and values 
education 

Ποιότητα διδασκαλίας 
 
•  Επικοινωνιακή 
ικανότητα. 

•  Ικανότητα για 
προβληµατισµό. 

•  Αυτοδιαχείριση. 
•  Αυτογνωσία. 
•  Ικανότητα 
ενσυναίσθησης. 

Αξίες και Εκπαίδευση 
 

•  Ανάπτυξη υγειών 
θετικών σχέσεων. 

•  Συναισθηµατική και 
πνευµατική 
ανάπτυξη. 

•  Ήρεµο και σταθερό 
περιβάλλον µάθησης 
και διδασκαλίας. 



´ Education without values, as useful as it is, seems 
rather to make man a more clever devil.  

CS Lewis 


