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Στις τελευταίες δεκαετίες η κοινωνία µας έχει υποστεί σοβαρές αλλαγές οι 

οποίες έχουν µεγιστοποιήσει την πολυπλοκότητα της καθηµερινής ζωής. Αυτές οι  

αλλαγές είναι ορατές σε όλους τους τοµείς της ανάπτυξης του ανθρωπίνου 

πολιτισµού, αλλά  ιδιαίτερα  τις εντοπίζουµε  στις οικονοµικές και κοινωνικές δοµές, 

στους θεσµούς και στις παραδοσιακές  µορφές καθηµερινής ζωής, στην πολιτική ζωή 

στην ανέλιξη του βιοτικού επιπέδου, στην επιστήµη  και στη σύγχρονη τεχνολογία.    

Οι αλλαγές αυτές σηµατοδοτήθηκαν από την κρατικοποίηση της κοινωνίας, 

από την αύξηση του καταναλωτισµού και του υλισµού, από την εξάπλωση του 

πολιτισµικού ατοµικισµού και την ιδιωτικοποίηση της θρησκευτικής πίστης.  

Σε µια περίοδο σχετικά µικρή οι παραδοσιακές κοινωνικές δοµές –όπως  η 

οικογένεια και οι θρησκείες-, που αποτελούσαν τις βασικές αρτηρίες του αξιακού 

συστήµατος του ανθρώπινου πολιτισµού άρχισαν να υφίστανται σοβαρή κρίση.  

Φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας άρχισαν να γνωρίζουν εξάπλωση, όπως για 

παράδειγµα  η αύξηση της βίας, η νεανική αυτοχειρία και η εξάπλωση της χρήσης 

των τοξικών ουσιών. Όλα αυτά µαζί µε τη χαµηλή αυτοεκτίµηση, και την απώλεια 

του  νοήµατος της ζωής είναι η προέκταση µιας κοινωνίας στην οποία διαπιστώνουµε 

µια σηµαντική έλλειψη αξιών.  

Ιδιαίτερα οι νέοι διαπιστώνουν ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να 

εντοπίσουν ένα σταθερό έδαφος για να οικοδοµήσουν τον δικό τους ηθικό κώδικα, 

και η έλλειψη αυτής της σταθερής βάσης  τους κάνει να αισθάνονται αβέβαιοι και 

ανασφαλείς. 

Χωρίς να θέλαµε να µακρύνουµε το λόγο µας για θέµατα για τα οποία έχουν 

ήδη γραφτεί πάρα πολλά, θα λέγαµε επιγραµµατικά ότι η κοινωνία  µας βρίσκεται 

στα πρόθυρα µιας σηµαντικής κρίσης ηθικών αξιών και που όπως πολύ 

χαρακτηριστικά ο W. Lippman επεσήµανε: αυτή η ηθική κρίση δεν είναι αποτέλεσµα 
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κάποιας εξωτερικής απειλητικής και εχθρικής παρεµβολής, αλλά κάτι βαθύτατα 

προσωπικό.  

Μέσα σε αυτή την περιρρέουσα ατµόσφαιρα η ικανότητα ηθικής κρίσης των 

παιδιών δέχεται περισσότερη επίδραση από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και 

λιγότερο από τις παραδοσιακές µορφές διαµόρφωσης της ηθικής όπως το σχολείο και 

η οικογένεια. Αυτή η έµφαση που δίνεται προς την καλπάζουσα εξέλιξη της 

τεχνολογίας και στον χρησιµοθηρισµό, µεταθέτει το κέντρο βάρους των 

προτεραιοτήτων των παιδιών ( και των δικών µας ίσως ; )περισσότερο στην 

αναζήτηση γνώσεων και λιγότερο στην καλλιέργεια των ανθρωπιστικών προτύπων.  

Το σχολείο σαν δέκτης όλων αυτών των αλλαγών θα πρέπει να αναθεωρήσει 

τους στόχους του, αλλά και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί για την επίτευξη αυτών 

των στόχων. Για χρόνια το σχολείο θεωρούνταν ότι έχει την υποχρέωση και την 

αποστολή να διαµορφώσει και να µεταδώσει  αξίες. Γενικά θα λέγαµε ότι η  αγωγή 

είναι τόσο παλιά όσο και η εκπαίδευση. Σε παγκόσµιο επίπεδο η εκπαιδευτική 

διαδικασία  είχε πάντοτε δύο στόχους. Την προαγωγή της διανοητικής και ηθικής 

προσωπικότητας του διαπαιδαγωγούµενου. Ο καθηγητής κ. Μαρκαντώνης είχε 

µιλήσει στο τελευταίο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις αξίες στην εκπαίδευση, που είχε 

γίνει στην Ελλάδα , µε τον εξής τίτλο: «Αγωγή χωρίς αξίες είναι εκπαίδευση χωρίς 

παιδεία», δίνοντας έτσι καίρια το στίγµα της αδιάσπαστης ένωσης των αξιών µε την 

εκπαίδευση που παρέχουµε στους νέους µας. 

Τι εννοούµε όµως λέγοντας αξίες. Στην παγκόσµια βιβλιογραφία φαίνεται να 

υπάρχει κάποιος κοινός τόπος για τον καθορισµό των αξιών, αλλά η διαφορετικότητα 

που εντοπίσαµε είναι τόσο εµφανής, ώστε να µην µπορούµε να δώσουµε µια 

καθολικής ισχύος απάντηση για το πρόβληµα του καθορισµού των αξιών. Πολύ 

περισσότερο µας δυσκόλεψε ο καθορισµός των µεθόδων διδασκαλίας αυτών των 

αξιών. Μέσα σε αυτή τη σύγχυση διαπιστώσαµε περισσότερο µια προσπάθεια 

επίρριψης ευθυνών: στην οικογένεια στο σχολείο στο εκπαιδευτικό σύστηµα…. και 

λιγότερο µια υπεύθυνη απάντηση για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την 

κρίση των αξιών. 

Συνεπώς το καίριο ερώτηµα για εµάς ήταν: πως καθορίζουµε τις αξίες και πως 

µπορούµε να τις διδάξουµε. Σε αυτό όµως θα επανέλθουµε και στη συνέχεια της 

εισήγησής µας.  
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Μέσα από την αναζήτησή µας  διαπιστώσαµε ότι οι αξίες που φέρονται ως 

πρωταρχικές  είναι περίπου 9 και αυτές µε τις σειρά τους µας παραπέµπουν σε πολύ 

περισσότερες  «δευτερεύουσες» αξίες. (Πάντα βέβαια αναφερόµαστε στις αξίες του 

δυτικού πολιτισµού, οι οποίες τουλάχιστον φαινοµενικά διαφοροποιούνται από αυτές 

του ασιατικού). Για πολλούς οι αξίες είναι στάσεις ζωής κοινωνικά , πολιτιστικά και 

θρησκευτικά αποδεκτές. Για άλλους οι αξίες είναι η ηθική ιεράρχηση των πράξεών 

µας, ενώ για άλλους είναι ένα θέµα προτεραιοτήτων.  

Ο κοινός τόπος όλων ήταν ότι οι υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές αξίες που 

µε κάποιους µηχανισµούς µεταδίδονται από τη µία γενιά στην άλλη, ενώ ταυτόχρονα 

είναι διάχυτη και η πεποίθηση της µεταβολής των κριτηρίων των αξιών. Πιο απλά : η 

αξία είναι µια συνισταµένη  που καθορίζεται από το τρίπτυχο άνθρωπος-χώρος –

χρόνος, και µεταβάλλεται µε την αλλαγή των παραγόντων που αναφέραµε. 

Όλες αυτές οι προσπάθειες εννοιολογικού καθορισµού των αξιών έχουν τις 

ρίζες τους στις επιστηµονικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές, πολιτικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές και θρησκευτικές µεταβολές των νεωτέρων χρόνων. Μέσα σε αυτή την 

διαρκώς µεταβαλλόµενη ατµόσφαιρα η ανάγκη καθορισµού των αξιών είναι αίτηµα 

επιτακτικό, όπως επίσης είναι επιτακτική η ανάγκη να αντέχουν αυτές οι αξίες στον 

κριτικό λόγο καθώς η κατηγορία του αυτονόητου είναι πλέον παρελθόν για τον 

άνθρωπο της µετακαντιανής εποχής.  

Οι αξίες και οι στάσεις/πρότυπα ζωής είναι οι ουσιαστικοί παράγοντες κάτω 

από τους οποίους προσδιορίζουµε τις σχέσεις µας µε τους άλλους και µε το 

περιβάλλον. Κάτω από την επιρροή τους διαµορφώνουµε τις δραστηριότητές µας 

επιδιώκοντας ένα βιώσιµο µέλλον.  

Αν και δεν µπορούµε να απελευθερωθούµε από τη γνωστική κατανόηση οι 

αξίες και οι στάσεις ζωής αφορούν µια καθαρά συναισθηµατική διάσταση ζωής. Οι 

αξίες λοιπόν αν και φαίνονται να έχουν καθολική ισχύ εντούτοις διαφέρουν 

πολλαπλά. Οι αξίες είναι µακροπρόθεσµα πρότυπα ή αρχές που αποτελούν τα 

κριτήρια ιδεών και ενεργειών . Είναι οι οδοδείκτες για το καλό τη το κακό το πρακτέο 

ή το φευκτέο.  

 

Αν θα θέλαµε να ανατρέξουµε στο παρελθόν των αξιών θα λέγαµε ότι η 

εµφάνιση της ηθικής συµπίπτει µε την εµφάνιση του πολιτισµού διότι πρακτικά είναι 

αδύνατο να διαχωρίσουµε την εµφάνιση του πολιτισµού από την εµφάνιση µιας 
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αγωγής που προάγει ηθικές αξίες. Οι αξίες µάλιστα ήταν πάντα το προπύργιο της 

συντήρησης και εξέλιξης του πολιτισµού. ∆ύο χιλιετίες πριν ο Αριστοτέλης είχε 

επισηµάνει το αντιθετικό ζεύγος αρετή- πτώση. Ο έλληνας φιλόσοφος είχε επίσης 

τονίσει την αναγκαιότητα της καθηµερινής άσκησης των αρετών για µια 

ολοκληρωµένη αγωγή.  

Μέχρι τον αιώνα που µας πέρασε οι αρχαιοελληνικές αρετές ταυτίζονταν 

σχεδόν µε αυτό που η σύγχρονη ηθική ονοµάζει αξίες.  

Ο όρος όµως αξίες (που αυτονοµούνται από τις αρετές) µας παραπέµπει στον 

Νίτσε ο οποίος αναφερόµενος στην υπεροχή του ανθρωπίνου είδους διέκρινε την 

ικανότητα του να δηµιουργεί το καλό και το κακό. Τόσο ο Νίτσε όσο και ο Βέµπερ 

αργότερα επεδίωξαν να υποτάξουν τις υποκειµενικές αξίες στην υπηρεσία του κοινού 

αγαθού. Οι αξίες λοιπόν και οι αρετές δεν είναι έννοιες κατ’ανάγκη ταυτόσηµες. Η 

αρετή είναι η καθ’ έξιν διάθεση του ανθρώπου για την πραγµατοποίηση του καλού. Η 

αξία είναι η ποιότητα των πραγµάτων που τα καθιστά επιθυµητά. Αν και οι αρετές 

και οι αξίες συχνά διασταυρώνονται εντούτοις οι αξίες έχουν σαφώς ευρύτερο 

εννοιολογικό περιεχόµενο από τις αρετές. Οι αξίες εκτείνονται πέρα από τις αρετές 

περιλαµβάνοντας ο,τιδήποτε «καλό» στον άνθρωπο: βιολογικά, πνευµατικά ή ηθικά 

σύµφωνα µε µια ιεραρχία που έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη φύση.  

Η αλλαγή αυτή στο λεξιλόγιο είναι µια πραγµατική επανάσταση στην 

ανθρώπινη σκέψη. Οι αξίες εννοιολογικά µας παραπέµπουν σε µια σχετικότητα της 

ηθικής,  η οποία πλέον προσλαµβάνει χρηστικό και λειτουργικό χαρακτήρα και 

διακρίνεται για την διαφορετικότητά  της σε λαούς και άτοµα.  

 

Αν λάβουµε υπόψιν  µας ότι η ανάπτυξη µιας υγιούς προσωπικότητας είναι η 

ουσία της εκπαίδευσης των αξιών και την πάντα επίκαιρη επισήµανση του Lipmann 

ότι δηλαδή είµαστε στα πρόθυρα µιας βαθιάς ηθικής κρίσης, τότε αντιλαµβανόµαστε 

πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος του σχολείου στη διαµόρφωση αυτών των αξιών.  

 

Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνοντας αυτή τη σύγχυση καθορισµού των αξιών 

από νέους, έχουν προοδευτικά διευρύνει τον παραδοσιακά τριπλό άξονα της 

εκπαίδευσης (ανάγνωση, γράψιµο, αριθµητική/ Reading, Writing, Arithmetic) 

συµπεριλαµβάνοντας το σεβασµό και στην ευθύνη (Respect, Responsibility).  
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Μια ουσιαστική ερώτηση βέβαια στην εκπαίδευση αξιών είναι το εάν 

µεταφέρει από τη µια γενιά στην άλλη ένα παραδοσιακό σύστηµα αξιών, το οποίο 

βασίζεται σε µια διάκριση σωστού-λάθους ή εάν βοηθάει ουσιαστικά τους νέους να 

διαµορφώσουν το δικό τους αξιακό σύστηµα. Πολλοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι 

είναι αναπόφευκτο να διαµορφώνουν οι ενήλικοι το σύστηµα αξιών των ανηλίκων 

ακόµα και όταν οι νέοι φαίνονται να έχουν τον καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των 

αξιών αυτών. Υπάρχει όµως και µια άλλη µερίδα εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν 

ότι οι αξίες θα πρέπει να µεταφέρονται µε έναν τρόπο που να θυµίζει έντονα 

κατήχηση και µάλιστα στην πιο αυστηρή µορφή της. 

Τα προγράµµατα που στηρίζονται στην ελεύθερη συναίνεση των νέων στη 

διαµόρφωση του αξιακού τους συστήµατος, και που τους δίνουν πρωταρχικό ρόλο 

στη λήψη αποφάσεων ήταν πιο κοντά στις αντιλήψεις µας, όταν διαµορφώναµε το 

πλάνο σύµφωνα µε το οποίο θα δουλεύαµε µε τους µαθητές µας πάνω στις αξίες.  

Το πρωταρχικό µας λοιπόν ερώτηµα ήταν και είναι αν θα υπαγορεύσουµε  τις 

αξίες στους µαθητές µας ή εάν θα τους επιτρέψουµε ελεύθερα να αποφασίσουν ποιες 

αξίες θα υιοθετήσουν στη ζωή τους.  

Γενικά οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν να εφαρµόσουν ένα 

πρόγραµµα διδασκαλίας αξιών εστιάζουν κυρίως σε πυρήνες που γίνονται αποδεκτοί 

από όλους τους πολιτισµούς. Οι αξίες αυτές που προβάλλονται παγκόσµια αν και 

έχουν την καταγωγή τους στα θρησκευτικά συστήµατα των λαών παρόλα αυτά 

αποτελούν ατοµικές κατακτήσεις.  

Πάνω σε αυτές τις βασικές, πυρηνικές αξίες, όπως θα λέγαµε, και που από τις 

οποίες απορρέουν άλλες «δευτερεύουσες», επιλέξαµε να αναπτύξουµε τις 

δραστηριότητές µας. Αυτές οι αξίες αναγνωρίζονται από όλους τους πολιτισµούς, 

όλες τις φωτισµένες θρησκείες και σε όλα τα δηµοκρατικά και ευνοµούµενα κράτη.  

Η αγωγή σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί, στο να δηµιουργήσει αυτό ακριβώς το 

θεµελιώδες επίπεδο ηθικής σκέψης και πράξης και που συνήθως διαµορφώνεται σε 

µικρή ηλικία.  

Οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί συµφωνούν ότι η προσωπικότητα του 

ανθρώπου έχει διαµορφώσει τα βασικά της χαρακτηριστικά από την νηπιακή κιόλας 

ηλικία και το σύστηµα αξιών έχει ήδη διαµορφωθεί στα παιδιά πριν αυτά φτάσουν 

στο σχολείο. Συνεπώς οι βασικές αρχές έχουν εµπνευστεί στα παιδιά από το στενό 

οικογενειακό περιβάλλον το οποίο ασκεί και τη βασικότερη επιρροή στη διαµόρφωση 



 

 

 

6 

του υπερεγώ ( για να χρησιµοποιήσουµε τη φροϋδική ορολογία). Βέβαια ο άνθρωπος 

δέχεται τα ποικίλα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος και τροποποιεί σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του τις ιδέες και τις στάσεις του, αλλά το σύστηµα αξιών που έχει 

υιοθετηθεί από κάποιον άνθρωπο προοδευτικά γίνεται µάλλον ανθεκτικότερο στα 

εξωτερικά ερεθίσµατα.  

Συνεπώς η επίδραση της διδασκαλίας κάποιων αξιών είναι ασθενέστερη στους 

µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο William Glasser, παρόλα αυτά 

αναφέρει στο βιβλίο του « Reality therapy – a new approach to psychiatry» ότι  ποτέ 

δεν είναι αργά για να διδάξουµε αξίες και να ενισχύσουµε την ηθική των ανθρώπων. 

Η σηµαντικότερη αξία για αυτόν είναι η ευθύνη και οι δάσκαλοι σπανίως 

αντιλαµβάνονται την ισχυρή επίδραση της διδασκαλίας που ασκούν µε το προσωπικό 

τους παράδειγµα.  

Ο Kirschenbaum πιστεύει ότι η αποτελεσµατικότερη διδασκαλία των αξιών 

γίνεται µε έναν συνδυασµό των φορέων που ασκούν την αγωγή,  όπως είναι οι γονείς, 

το σχολείο και η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.  

Αυτό που θα θέλαµε επίσης να επισηµάνουµε είναι ότι η παραδοσιακή 

εκπαίδευση πάντα συµπεριλάµβανε τη διδασκαλία των αξιών σε µαθήµατα, όπως η 

λογοτεχνία, οι κοινωνικές επιστήµες ή η ιστορία. Οι µαθητές όµως σπάνια 

ενστερνίζονταν τις αξίες που οι καθηγητές νόµιζαν ότι είχαν διδάξει. Έτσι ένα επίσης 

αναγκαίο ερώτηµα ήταν αν θα µπορούσαµε µε κάποιο τρόπο να ενισχύσουµε τη 

διδασκαλία των αξιών.   

Ενσωµατώνοντας, λοιπόν,  τη διδασκαλία των αξιών «αόρατα» µέσα στη 

διδασκαλία όλων των µαθηµάτων προσπαθήσαµε να αποφύγουµε αυτή τη διάσπαση 

που παρατηρείται σε ειδικά προγράµµατα ή µαθήµατα διδασκαλίας αξιών. Σκοπός 

είναι να βοηθήσουµε τους µαθητές να χτίσουν το δικό τους σύστηµα αξιών µέσα από 

µια ολιστική προσέγγιση της παρεχοµένης µαθησιακής διαδικασίας.  

Οι µαθητές µέσα από µαθήµατα (ανάγνωσης γραφής) , από συζητήσεις, 

αντιδράσεις σε ερεθίσµατα, γεγονότα της καθηµερινής ζωής, αλλά και µέσω µιας 

επικοινωνίας µε άλλους µαθητές σε όλη την Ευρώπη, µαθαίνουν να υιοθετούν κοινές 

αξίες και σεβασµό για την ατοµικότητα των άλλων. Πολύ γρήγορα οι 

αντιλαµβάνονται ότι έχουµε τη δική µας κοινότητα την Ευρωπαϊκή µε αξίες που είναι 

από όλους αποδεκτές και µε αργούς ρυθµούς αρχίζουν να «χτίζουν» από κοινού αυτές 

τις αξίες. Σκοπός µας ήταν να απλωθούµε µε µία παγκόσµια µατιά στην κοινότητα 
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των εθνών και να αντιληφθούµε ότι βασικό γνώρισµα των αξιών είναι η 

καθολικότητα. 

 

ΠΩΣ ∆ΟΥΛΕΨΑΜΕ 

Χρησιµοποιήσαµε  την  σωκρατική  διαλεκτική  µέθοδο  δίνοντας  την  

δυνατότητα  στα  παιδιά να σκεφθούν,  να  προβληµατιστούν  και  να  κατανοήσουν  

µόνα τους  την  αξία που άλλοτε φανερά και άλλοτε σε λανθάνουσα µορφή 

βρισκόταν σε κείµενα ή γεγονότα, έτσι ώστε να δηµιουργήσουν το δικό τους σύστηµα 

αξιών.   

Αναλυτικά οι στρατηγικές που χρησιµοποιήσαµε περιελάµβαναν: 

 

1. Την ολόπλευρη καλλιέργεια του ανθρώπου απευθυνόµενοι όχι µόνο στη 

νόηση, αλλά και στη βούληση και στο συναίσθηµα  

2. Την επιλογή  θεωρητικών κειµένων στα οποία υποκρύπτονται αξίες  και 

ενθάρρυνση της µελέτης και του προβληµατισµού πάνω σε αυτές. 

3. Την χρήση λογοτεχνικών αποσπασµάτων και γεγονότων της καθηµερινής 

ζωής σε µια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των µαθητών πάνω σε 

πανανθρώπινα ιδεώδη. 

4. Την σαφή, συνεπή, ειλικρινή επικοινωνία µε όλους τους µαθητές.  

5. Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της αυτοεκτίµησης  των µαθητών.   

6. Την προσπάθεια να αποτελέσουµε   ένα καλό πρότυπο  πραγµάτωσης των 

αξιών αυτών.  

7. Την ενθάρρυνση της οµαδικής εργασίας  µε σκοπό την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών και την ενσωµάτωση στη σχολική 

κοινότητα των παιδιών µε µαθησιακές και άλλες δυσκολίες. 

8. Την ανάµειξη των γονέων και της κοινότητας σε µαθητικές  δραστηριότητες.  

9. Την ενθάρρυνση  ανάληψης  πρωτοβουλιών από τους µαθητές και της 

ενεργού ανάµειξής τους στα δρώµενα της κοινωνίας και  

10. Την ανάπτυξη µιας παιδοκεντρικής µεθόδου διδασκαλίας.   

Το πλάνο εργασίας µας  (κοινό για όλα τα συνεργαζόµενα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα) , βασίστηκε σε µια µηνιαία κατάταξη των αξιών και σε µια ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που µε µικρές παραλλαγές υλοποιήθηκε από όλους τους 

συµµετέχοντες.  
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"8 ΑΞΙΕΣ, 8 MΗΝΕΣ" 

 

ΜΗΝΑΣ ΑΞΙΑ ∆ΡΑΣΗ 

Οκτώβριος 
Υπευθυνότητα, µελέτη και 

εργασία 

*Μελέτη και στοχασµός πάνω στην αξία της υπευθυνότητας:   

Ακρίβεια στην  ώρα, φροντίδα των  βιβλίων και του σχολικού 

υλικού, τάξη κατά τις δραστηριότητες, κ.λ.π.  

* Προσωπικό χρονοδιάγραµµα καθηµερινών δραστηριοτήτων .  

* Προγραµµατισµός  της σχολική εργασίας.  

* Παραγωγή  αφισών και δοκιµίων, σχετικές µε τη σηµασία της  

µελέτης ως συµβολή µας στην κοινωνία.   

Νοέµβριος 

Σεβασµός προς τους 
ανθρώπους και τα 

πράγµατα. 

Σεβασµός προς τις 
µειονότητες. 

* Καλλιτεχνικές δραστηριότητες σχετικές µε το θέµα .  

* Προβληµατισµός και γραπτή έκφραση για την πολιτιστική 

ταυτότητα των κοινωνικών µειονοτήτων.  

* Ανταλλαγή επιστολών µε µαθητές από τα συνεργαζόµενα 

σχολεία  

∆εκέµβριος Αγάπη 

*"∆ράση αγάπης": επισκέψεις σε ηλικιωµένους, άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και αναξιοπαθούντες.  

* Εκστρατεία: " Ποιο από αυτά που µου ανήκουν το δίνω σε 

συνάνθρωπό µου; " 

* Συλλογή χρηµάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς  

* Προγράµµατα ευαισθητοποίησης για τη φιλανθρωπία.  

Ιανουάριος 
Ειρήνη και καταστολή της 

βίας 

*Συλλογή αποκοµµάτων εφηµερίδων µε βίαιες ειδήσεις και 

συζήτηση και προβληµατισµός. Οι µαθητές ξαναγράφουν τα άρθρα 

αντικαθιστώντας τις βίαιες µε χαρµόσυνες ειδήσεις. 

* Συζήτηση και προβληµατισµός σχετικά µε τη "σχολική ηµέρα 

κατά της βίας" (30  Ιανουαρίου).  

Φεβρουάριος 
Αλληλεγγύη  και Ίσα 

∆ικαιώµατα Ανδρών και 
Γυναικών. 

* Συζήτηση και προβληµατισµός σχετικά µε την έκφραση 

αλληλεγγύης .. 

*Προετοιµασία σχεδίων δουλειάς για την "ηµέρα της Γυναίκας", 

αναφορές στο θέµα (8 Mαρτίου). 

Μάρτιος 

Υγεία: Προσωπική και 
οδοντική υγεία. Πρόληψη 

ατυχηµάτων 
καταπολέµηση των 
ναρκωτικών 

*Φροντίδα για  την προσωπική υγιεινή.  

* Συµµετοχή σε µια εκστρατεία για την οδοντική υγιεινή.  

* ∆ραστηριότητες σχετικές µε την έννοια "µια πόλη χωρίς 

ναρκωτικά".  

*Συµµετοχή σε οµιλίες και  δραστηριότητες σχετικές µε την 

πρόληψη της κατανάλωσης  οινοπνευµατωδών ποτών και 

ναρκωτικών ουσιών. Συλλογή αποκοµµάτων από εφηµερίδες και 

περιοδικά. 

* Προετοιµασία δραστηριοτήτων  για να γιορταστεί " η ηµέρα της 

παγκόσµιας υγείας" (7  Απριλίου) 

Απρίλιος Ευρώπη 
*∆ηµιουργία projects για την Ευρώπη. 

*Προετοιµασία και συλλογή υλικού ( καρτ ποστάλ, σουβενίρ κλπ) 

για τον εορτασµό της Ηµέρας της Ευρώπης, (9 Μαΐου). 

Μάιος 

 
Περιβάλλον 

*Συµµετοχή στην εκστρατεία: "Το σχολείο και η πόλη σου σαν το 

σπίτι σου". 

*Οργάνωση της εκστρατείας: "Παρακαλώ µην κάνετε......." 
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Εν κατακλείδι θα λέγαµε ότι υπήρξε µια κοινή συµφωνία και ένα παράλληλο 

µοντέλο δράσης σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που είχαν ανάµειξη σε αυτά τα 

προγράµµατα.   

Η δηµιουργία µιας στάσης ζωής που να βασίζεται σε ένα σύστηµα αξιών, το 

οποίο να είναι µια φυσική απόρροια µιας µακράς εκπαίδευσης που στοχεύει στην 

προσωπική και ελεύθερη επιλογή των µαθητών, είναι ίσως ένα καθήκον πολύ πιο 

δύσκολο από µια εκπαίδευση που αποβλέπει στην απλή συσσώρευση γνώσεων. Είναι 

όµως µια αναπόφευκτη αναγκαιότητα για όσους αντιλαµβάνονται τη δουλειά του 

εκπαιδευτικού όχι σαν ένα απλό επάγγελµα, αλλά σαν µια πραγµατική αποστολή και 

ευθύνη απέναντι στον κόσµο και στον άνθρωπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


