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απάνηηρ Κ. Χέλμηρ

Γ/νηήρ 1ος Γ Ραθήναρ



Έηος Διαβάθμιζη ηων Εκπαιδευηικών Σκοπών

1856 Ηθικόρ - Γνωζηικόρ - Θπηζκεςηικόρ

1878 Γνωζηικόρ - Ηθικόρ - Πολιηικόρ - Κοινωνικόρ - Πποζωπικόρ

1880 Ηθικόρ - Θπηζκεςηικόρ - Παπαγωγικόρ -Γνωζηικόρ - Πποζωπικόρ

1880 Ηθικόρ - Πολιηικόρ - Γνωζηικόρ - Θπηζκεςηικόρ -Δθνικόρ -Παπαγωγικόρ

1895 Ηθικόρ - Θπηζκεςηικόρ -Παπαγωγικόρ - Γνωζηικόρ

1889 Ηθικόρ, Θπηζκεςηικόρ, Δθνικόρ, Πποζωπικόρ, Γνωζηικόρ, Πολιηικόρ,

Παπαγωγικόρ

1913 Πποζωπικόρ, Θπηζκεςηικόρ, Ηθικόρ, Δθνικόρ, Γνωζηικόρ,Παπαγωγικόρ

1929 Παπαγωγικόρ -Ηθικόρ –Πολιηικόρ

1964 Θπηζκεςηικόρ - Ηθικόρ - Δθνικόρ - Γνωζηικόρ - Πολιηικόρ

1967 Δθνικόρ - Θπηζκεςηικόρ - Ηθικόρ - Πολιηικόρ - Παπαγωγικόρ

1977 Πποζωπικόρ, Φςζ. Αγωγήρ, Γνωζηικόρ, Ηθικόρ, Θπηζκεςηικόρ, Δθνικόρ

1985 Γνωζηικόρ, Ηθικόρ, Θπηζκεςηικόρ, Δθνικόρ, Αιζθηηικόρ 2

Α. σολική Νομοθεζία
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Β. Ιεπαπσήζειρ Δκπαιδεςηικών
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Σκοποί ηης εκπαίδεσζης
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Γ. Ιεπαπσήζειρ Γονέων



5

Άηομο
Κοινωνική

ομάδα

Δηεπονομία

Αςηονομία

Ι. Αηνκν-

θεληξηθή εζηθή 

ηεο ππαθνήο ζηηο 

απζεληίεο

ΙΙ. Οκαδν-

θεληξηθή εζηθή 

ηεο απνδνρήο 

από νκάδεο 

αλαθνξάο

ΙΙΙ. Κνηλσλην-

θεληξηθή εζηθή 

ηνπ θνηλσληθνύ 

ζπκβνιαίνπ

ΙV. Αμην-

θεληξηθή εζηθή 

ηεο απηόβνπιεο 

απνδνρήο 

εζηθώλ αξρώλ



Α. κοπόρ Ηθικήρ Δκπαίδεςζηρ

Να θαηαζηήζεη ην άηνκν ηθαλό, ππεξβαίλνληαο ηηο 
εγσθεληξηθέο ηνπ ηάζεηο, 

α) λα ζπκπεξηθέξεηαη έλαληη άιισλ αηόκσλ ζηε βάζε 
εζηθώλ αμηώλ θαη αξρώλ, 

β) λα απνβιέπεη ζηελ ειάηησζε ηνπ θαθνύ θαη 

γ) λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο πνπ πξνσζνύλ ηελ πνηόηεηα 
δσήο αηόκσλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ. 
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Α. Πποζέγγιζη Αγωγήρ ηος Χαπακηήπα

Β. Γνωζηικο-Αναπηςξιακή Πποζέγγιζη

Γ. Νεςποθςζιολογική Πποζέγγιζη
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VI. Πποζεγγίζειρ Ηθικήρ Δκπαίδεςζηρ



 Οηθνγέλεηα αγάπεο θαη ζηήξημεο θαη πξόζσπα ηα 
νπνία πξνζθέξνπλ εζηθά πξόηππα, πνπ εληζρύνπλ 
εζηθή βνύιεζε.

 Σρνιείν πνπ θαζηεξώλεη & αλαηξνθνδνηεί εζηθέο 
αμίεο θαη αξεηέο.

 Πξνζθνξά εζηθώλ πξνηύπσλ από εθπαηδεπηηθνύο.

 Αλάδεημε εζηθώλ δηιεκκάησλ θάζε επηζηεκνληθνύ 
αληηθεηκέλνπ θαη δηαιεθηηθή ζπδήηεζε επί απηώλ. 
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Κξηηήξηα 
εζηθόηεηαο

Οπηηθή 
δηαπξνζσπηθώ
λ ζρέζεσλ

Κίλεηξν εζηθήο 
πξάμεο

Αξεηή

Πξόηππν

-Όξνη πξνζώπσλ 
απζεληίαο, 
ζπληζηνύλ έθθξαζε 
εζηθόηεηαο.
-Καιό θαη θαθό ό,ηη 
ακείβεηαη θαη 
ηηκσξείηαη, 
αληίζηνηρα, από 
πξόζσπα απζεληίαο 
/ εμνπζίαο.

-Εγσθεληξηθόο 
αηνκηζκόο.

-Απνπζηάδνπλ 
δπλαηόηεηεο 
ζεώξεζεο 
πξάμεσλ από 
ζθνπηά άιισλ.

-Απνπζία 
ελζπλαίζζεζεο, 
αγλόεζε 
πξόζεζεο. 

Απνιαβή ακνηβώλ 
θαη απνθπγή 
ηηκσξηώλ, πιηθώλ 
θαη 
ζπλαηζζεκαηηθώλ.

-Υπαθνή

-Υπάθνπν 
παηδί
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Κξηηήξηα 
εζηθόηεηαο

Οπηηθή 
δηαπξνζσπηθώλ 
ζρέζεσλ

Κίλεηξν εζηθήο 
πξάμεο

Αξεηή

Πξόηππν

-Όξνη θαη πξνζδνθίεο 
νκάδσλ αλαθνξάο 
ιεηηνπξγνύλ 
θαλνληζηηθά θαη 
θαζνξίδνπλ ην 
πξαθηένλ.

-Καιό θαη θαθό ό,ηη 
αληαπνθξίλεηαη ή 
απνθιίλεη, 
αληίζηνηρα, από 
πξνζδνθίεο νκάδσλ 
αλαθνξάο.

-Αλαπηύζζεηαη 
ακνηβαηόηεηα ζηηο 
δηαπξνζσπηθέο 
ζρέζεηο.

-Υπάξρνπλ 
δπλαηόηεηεο 
ελζπλαίζζεζεο 
θαη γίλεηαη 
ζπλππνινγηζκόο 
ηεο πξόζεζεο, όρη 
κόλν ηνπ 
απνηειέζκαηνο.

Απνιαβή 
επηδνθηκαζίαο 
θαη απνδνρήο 
από νκάδεο 
αλαθνξάο θαη 
απνθπγή 
απνδνθηκαζίαο 
θαη απόξξηςεο.

-Πηζηόηεηα 
ζηελ 
νκάδα

- «Καιό 
παηδί ηεο 
γεηηνληάο.»
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Κξηηήξηα 
εζηθόηεηαο

Οπηηθή 
δηαπξνζσπηθώλ 
ζρέζεσλ

Κίλεηξν 
εζηθήο 
πξάμεο

Αξεηή

Πξόηππν

-Όξνη θνηλσληθήο 
ζπλύπαξμεο 
(=λόκνη) 
ιεηηνπξγνύλ 
θαλνληζηηθά θαη 
θαζνξίδνπλ ην 
πξαθηένλ.

-Καιό θαη θαθό ό,ηη 
επηηξέπνπλ θαη 
απαγνξεύνπλ, 
αληίζηνηρα, νη λόκνη 
πνπ ζεσξνύληαη 
ζηαζεξνί θαη δίθαηνη. 

-Ιζρύνπλ ηα 
αλσηέξσ, αιιά 
αθνξνύλ ηόζν ηηο 
ζρέζεηο ηνπ 
πνιίηε κε 
επξύηεξεο νκάδεο 
όζν θαη ηεο 
ζρέζεο κεηαμύ 
επξύηεξσλ 
θνηλσληθώλ 
νκάδσλ.

-Αηνκηθά 
ζπκθέξνληα 
ππνηάζζνληαη ζην 
γεληθόηεξν θαιό.

Απην-
εθηίκεζε θαη 
εηεξν-
εθηίκεζε σο 
θαινύ 
πνιίηε θαη 
απνιαβή 
αγαζώλ 
έλλνκεο 
θνηλσλίαο

Καζήθνλ

Ννκνηαγήο 
Πνιίηεο ηνπ 
Καζήθνληνο
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13Αςηονομία

Άηομ

ο
ΙV. Αμην-

θεληξηθή εζηθή 

ηεο απηόβνπιεο 

απνδνρήο 

εζηθώλ αξρώλ



Κξηηήξηα 
εζηθόηεηαο

Οπηηθή 
δηαπξνζσπηθώ
λ ζρέζεσλ

Κίλεηξν εζηθήο 
πξάμεο

Αξεηή

Πξόηππν

-Ηζηθέο αξρέο, εμ 
εκπεηξίαο 
πξνεξρόκελεο, πνπ 
πηνζεηνύληαη 
απηόβνπια από ην 
θνηλσληθνπνηεκέλν 
άηνκν θαζνξίδνπλ ην 
πξαθηεόλ.

-Καιό θαη θαθό ό,ηη 
ζηνηρεί ή απνθιίλεη 
από εζηθέο αξρέο, 
πνπ είλαη 
παλαλζξώπηλεο θαη 
θαζνιηθνύ θύξνπο.

Οη ζρέζεηο κε ηηο 
αξρέο πνπ έρεη 
απηνβνύισο 
ελζηεξληζζεί ην 
άηνκν, 
ηνπνζεηνύληαη 
ππεξάλσ ησλ 
ζρέζεσλ ηνπ κε 
ηα πξόζσπα 
(Φίλος ο 
Πλάτων, φιλτάτη 
η αλήθεια).

Η εζσηεξηθή 
παξσζεηηθή 
δύλακε αγαζνύ 
θαη ε απνθπγή 
ηεο απηνθξηηηθήο 
θαη απην-
απόξξηςεο, πνπ 
πξνθαιεί ε 
θαηαζηξαηήγεζε 
εζηθώλ αξρώλ.

Δηάθξηζε

Ηζηθώο 
απηόλνκν 
πξόζσπν
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B. Αναηομία Ηθικήρ Πποζωπικόηηηαρ

 Ηθικέρ αξίερ: Εδξαησκέλεο πεπνηζήζεηο αμηνινγηθήο θύζεο κε 
έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε. 

 Ηθικέρ απεηέρ: Ιδηόηεηεο ραξαθηήξα πνπ θαηεπζύλνπλ ην άηνκν 
λα εθαξκόδεη αηαιάληεπηα θαη αδηαπξαγκάηεπηα ηηο εζηθέο αμίεο 
ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Σπλδεηηθόο θξίθνο αμηώλ θαη ραξαθηήξα. 

 Ηθική ζςμπεπιθοπά: Πξαγκάησζε ηεο εζηθόηεηαο ζηηο 
θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσήο.

 Ηθικόρ σαπακηήπαρ: Σηαζεξή ηάζε ηνπ αηόκνπ λα ελεξγεί κε 
βάζε εζηθέο αμίεο ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο.

 Ηθικό ζςναίζθημα: Η θηλεηήξηα δύλακε εζηθήο ζπκπεξηθνξάο 
θαη εθδειώλεηαη σο ληξνπή, ελνρή, ζπκπάζεηα, ελζπλαίζζεζε. 

 Ηθική κπίζη: Αηηηνιόγεζε θαη απνηίκεζε πξάμεσλ κε ινγηθέο 
δηαδηθαζίεο πνπ αμηνπνηνύλ σο θξηηήξηα εζηθέο αμίεο. 

 Ηθική ηαςηόηηηα: Απηναληίιεςε θαη απηνεθηίκεζε αηόκνπ γηα 
ηελ εζηθόηεηά ηνπ.

 Ηθικά σαπακηηπιζηικά: Με εζηθήο θύζεο ραξαθηεξηζηηθά,
αλαγθαία, όκσο, γηα εζηθή ζπκπεξηθνξά, όπσο ε απηνπεηζαξρία. 
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Α. Πποζέγγιζη Αγωγήρ ηος Χαπακηήπα

κοπόρ: Αλάπηπμε εζηθήο πξνζσπηθόηεηαο πνπ δξα ζηαζεξά 
πάληα θαη ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο κε βάζε δεδνκέλεο θαη 
θαζηεξσκέλεο αμίεο.

Παιδαγωγικά μέζα: Θεηηθή θαη αξλεηηθή αλαηξνθνδόηεζε 
παηδηθήο ζπκπεξηθνξάο (=ζπκπεξηθνξηζηηθή 
ςπρνινγία) θαη πξνβνιή πξνηύπσλ (=θνηλσληθν-
γλσζηηθή ςπρνινγία).

Κπιηική: Δελ αλαπηύζζεη απηόλνκε εζηθή θξίζε, ελζαξξύλεη 
θαηλόκελα πνιηηηζηηθήο θαη εζηθήο εγεκνλίαο θαη 
εθδνγκαηηζκνύ, πνπ αλαηξνύλ ηελ έλλνηα ηεο 
εθπαίδεπζεο.
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VI. Πποζεγγίζειρ Ηθικήρ Δκπαίδεςζηρ



Β. Γνωζηικο-Αναπηςξιακή Πποζέγγιζη

κοπόρ: Να αλαπηύμεη ηελ λνεηηθν-ζπλαηζζεκαηηθή 
βάζε ηεο εζηθήο θξίζεο, ώζηε ην άηνκν απηόλνκα 
θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πεξηζηάζεηο λα θξίλεη ην 
εζηθώο πξαθηένλ, κε βάζε πάληα ηηο παλαλζξώπηλεο 
εζηθέο αμίεο. 

Παιδαγωγικά μέζα: Αμηνπνίεζε δηιεκκαηηθώλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινύλ γλσζηηθή ζύγθξνπζε 
θαη σζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο εζηθήο θξίζεο. 

Κπιηική: Εζηηάδεη ζηελ εζηθή θξίζε, ε νπνία δελ 
εγγπάηαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά. Δηιήκκαηα 
πξνθαινύλ ζπλαηζζεκαηηθέο εληάζεηο ζε παηδηά πνπ 
δελ έρνπλ αθόκε νινθιεξώζεη δηαδηθαζία 
θνηλσληθνπνίεζεο.
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Ιζηοπικό ζςγκείμενο
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ςγκείμενο εκπαιδεςηικήρ θεωπίαρ και έπεςναρ
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Νεςποθςζιολογική 

διάζηαζη

Σθνπόο

Μέζα 

Κξηηηθή

Γνωζηικο-

αναπηςξιακή διάζηαζη

Σθνπόο

Μέζα 

Κξηηηθή

Γιάζηαζη αγωγήρ 

σαπακηήπα

Σθνπόο

Μέζα 

Κξηηηθή

ΑξίερΑπεηέρ

Κοινωνικο-ηθική αναηομία 

και διδακηικέρ ππακηικέρ


