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Εισαγωγή 

Η σύνδεση της έννοιας του περιβάλλοντος µε την εκπαίδευση, εδώ και δύο αιώνες, 

σηµατοδοτεί και την αρχή µιας δυναµικής πορείας καταξίωσης και καθιέρωσης της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο χώρο της εκπαίδευσης. Το ξεκίνηµα ενός 

ταξιδιού µέσα από φουρτούνες και συµπληγάδες, µέσα από αναζητήσεις και 

προβληµατισµούς, µέσα από αποσαφηνίσεις εννοιών και προσεγγίσεων, οδήγησε στη 

µετεξέλιξη της ΠΕ σε Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). 

Πλέον ο στόχος δεν είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή η αντιµετώπιση 

περιβαλλοντικών προβληµάτων µε απλές λύσεις. Πρώτον γιατί τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα είναι κοινωνικά προβλήµατα τα οποία πηγάζουν µέσα από τα 

αντικρουόµενα συµφέροντα που εκδηλώνονται ανάµεσα σε ανθρώπους ή διαφορετικές 

κοινωνικές οµάδες σχετικά µε τη χρήση των φυσικών πόρων (Schnack, 1998). Και 

δεύτερον γιατί το περιεχόµενο και οι αρχές της ΠΕ µπορούν να επιτευχθούν µόνο αν την 

εξελίξουµε σε µια µορφή εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη, την κριτική 

συµµετοχή και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης για πράξεις και αποφάσεις που 

συνδέονται µε το φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό περιβάλλον (Mayer, 

2004). 

Τα σχολεία δεν πρέπει να θεωρούν την ΠΕ µία «εκπαίδευση περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και ελέγχου» (Huckle, 1993) αλλά ως το µέσο για διασαφήνιση αξιών και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στους/στις µαθητές/τριες. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ζήτηµα 

πολιτισµού και ήθους. Στη χάρτα του Βελιγραδίου αναφέρεται χαρακτηριστικά 

«Χρειαζόµαστε ένα νέο περιβαλλοντικό ήθος. Ένα ήθος σύµφωνα µε το οποίο τα άτοµα 



και οι κοινωνίες θα υιοθετούν στάσεις και αξίες εναρµονισµένες µε τη θέση της 

ανθρωπότητας µέσα στη βιόσφαιρα. Ένα ήθος το οποίο θα αναγνωρίζει και θα απαντά µε 

την ανάλογη ευαισθησία στη σύνθετη και µεταβαλλόµενη σχέση ανάµεσα στον άνθρωπο 

και στη φύση και ανάµεσα στους ίδιους τους ανθρώπους (UNESCO, 1976). 

Αναφέρεται, δηλαδή, στις στάσεις και τις αξίες των ανθρώπων και στον τρόπο µε τον 

οποίο αντιλαµβάνονται τις σχέσεις τους µε τους συνανθρώπους τους, τη φύση, το παρόν, 

το παρελθόν (πολιτιστικά µνηµεία κ.ά.) αλλά και το µέλλον (σχέση ευθύνης και 

επιβίωσης).  

Υπό αυτή την έννοια, ο κρίσιµος παράγοντας στην αειφόρο ανάπτυξη είναι ο άνθρωπος 

και οι σχέσεις που αναπτύσσει. Σχέσεις που µπορεί να βασίζονται, από τη µια µεριά, στο 

προσωπικό συµφέρον, την απληστία, το φθόνο, την αδιαφορία για τους άλλους 

ανθρώπους και τη διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων ή, αντίθετα, σχέσεις που 

χαρακτηρίζονται από σεβασµό, υπευθυνότητα, ανεκτικότητα και αλληλεγγύη, και που 

προωθούν την ισότητα, τη δηµοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη (αειφορικό 

πρότυπο). 

Ο Disinger (2001) υποστηρίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στο σχολικό περιβάλλον 

δε µπορεί να προσεγγίζονται «αντικειµενικά». Αποφεύγοντας να συζητήσουµε τις αξίες 

συντελούµε στη στήριξη των αξιών εκείνων που υποβαθµίζουν τόσο το κοινωνικό όσο 

και το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή στην αναπαραγωγή των -καταστροφικών για τη φύση 

και τον άνθρωπο- υπαρχουσών κοινωνικών δοµών (Παπαδηµητρίου, 1998). Τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι σε µεγάλο βαθµό ηθικά προβλήµατα και ως τέτοια 

πρέπει να αντιµετωπίζονται µε βασικό στόχο την ηθική ανάπτυξη των παιδιών και το 

πέρασµά τους από την ηθική ετερονοµία στην ηθική αυτονοµία. 

Σύµφωνα µε τους Engleson και Yockers (1994), ηθική είναι η αντίληψη του τι είναι 

θεµελιωδώς σωστό ή λάθος, ένας προσωπικά δοµηµένος κώδικας που βοηθά το άτοµο να 

καθορίζει τις σχετικές αξίες, να κάνει τις επιλογές του βασιζόµενο σε αυτές και να 

αποδέχεται την ευθύνη για τις επιλογές αυτές. Η προσωπική ηθική αναπτύσσεται καθώς 

το άτοµο αποκτά εµπειρίες στη λήψη ηθικών αποφάσεων και µαθαίνει από αυτές. 

Εποµένως, ηθικά αυτόνοµος νοείται εκείνος που δοµεί µία άποψη όχι γιατί αυτή του 

παρουσιάζεται ως αδιαµφισβήτητη και του επιβάλλεται εξωτερικά, αλλά γιατί τη βλέπει 



κριτικά και έχει την ελευθερία της επιλογής ή της άρνησής της (Straughan, 1988, σ.35, 

σ.123). Μόνο µέσα από την ελεύθερη επιλογή και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης για 

αυτήν την επιλογή είναι δυνατό να εσωτερικευθούν οι αξίες του ατόµου (Myers, 1999, 

σς. 147-155) και να αυτορυθµιστεί η συµπεριφορά του. 

Καταλήγουµε, έτσι, θεωρώντας ως κύρια χαρακτηριστικά της ΕΑΑ την εκπαίδευση 

πάνω στις αξίες και τη διαµόρφωση περιβαλλοντικού ήθους (Φλογαΐτη, 2009). Ποιος 

είναι όµως ο ορισµός για τις αξίες;  

 

Η έννοια της αξίας 

Σύµφωνα µε τον Γεωργόπουλο (2002) αξία είναι µια πεποίθηση η οποία συνιστά έναν 

µονιµότερο, θεµελιώδη πνευµατικό προσανατολισµό βάσει της οποίας οι άνθρωποι 

επιλέγουν κάποιους τρόπους συµπεριφοράς ή σκοπούς ζωής.  Ένα σύστηµα αξιών είναι 

µία ιεραρχία από ιδανικά ή αξίες, τοποθετηµένα σε σειρά σηµαντικότητας. Εξαιτίας 

αυτής της ιεραρχικής σχέσης ένας ενήλικας, για παράδειγµα, έχει εκατοντάδες ή χιλιάδες 

ιδέες, ένα µικρότερο αριθµό στάσεων και ακόµη λιγότερες αξίες. Οι αξίες καθοδηγούν 

την κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική συµπεριφορά, επηρεάζοντας τον τρόπο µε τον 

οποίο οι άνθρωποι παρουσιάζουν, αξιολογούν και συγκρίνουν τους εαυτούς τους µε 

άλλους και τον τρόπο που εξηγούν τη συµπεριφορά τους ως καταναλωτές, 

επαγγελµατίες, γονείς, κάτοικοι, επισκέπτες, διδάσκοντες ή διδασκόµενοι. Καθώς τα 

άτοµα µεγαλώνουν, οι αξίες τους επηρεάζονται από τους συνοµήλικους, τα ΜΜΕ και 

βέβαια το σχολείο (Knapp, 1999). Το σύστηµα αξιών αναπτύσσεται µε δυναµικό τρόπο 

καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου (Caduto, 1985). Έτσι τα άτοµα, αντιµετωπίζοντας µε 

κριτική σκέψη το σύστηµα αξιών τους, ενδέχεται να υιοθετούν, να τροποποιούν ή να 

απορρίπτουν αξίες σε κάθε στάδιο της ζωής τους. 

Αναγνωρίζοντας ότι η ηθική ανάπτυξη συµβαίνει σταδιακά, οι θεωρίες των Kohlberg και 

Piaget υποστηρίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να δέχονται βοήθεια σ’ αυτήν τη διαδικασία, 

εκτιθέµενα τόσο σε καταστάσεις ηθικής σύγκρουσης όσο και αλληλεπιδρώντας µε άτοµα 

που λειτουργούν σε υψηλότερο επίπεδο ηθικής ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή δεν 

αποσκοπεί να µεταδώσει αξίες και στάσεις, αλλά να ωθήσει µια πορεία φυσικής 

ωρίµανσης και ηθικά προσανατολισµένης σκέψης (Caduto, 1985). 



Η διδασκαλία αξιών, εποµένως, δεν πρέπει να µετατρέπεται σε διαδικασία αυταρχικής 

επιβολής ή συναισθηµατικής χειραγώγησης. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού δεν είναι η 

µετάδοση της µίας και µοναδικής απόλυτης αλήθειας, αλλά η προσπάθεια να 

δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που προκαλούν στους/στις µαθητές/τριες 

προβληµατισµούς και γενικά κινητοποιούν τον πνευµατικό τους κόσµο (Glasersfeld, 

1995). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εµπλακούν και να παρέµβουν, να επηρεάσουν και 

να συνοδεύσουν, αλλά όχι να επιβάλουν και να κατευθύνουν. 

Ο Caduto (1985) θεωρεί πως υπάρχουν οκτώ στρατηγικές για την εκπαίδευση σε αξίες, 

µε πολύ διαφορετικούς σκοπούς και µεθόδους η κάθε µία και οι οποίες προέρχονται από 

τις απόψεις των διαφόρων ψυχολογικών θεωριών για την ανάπτυξη της ηθικής 

συµπεριφοράς. Ο/η εκπαιδευτικός, επισηµαίνει, θα επιλέξει εκείνη τη στρατηγική 

ανάλογα µε το πως θεωρεί ότι δρουν οι άνθρωποι και ποιο συγκεκριµένο τρόπο 

προκρίνει ως αποτελεσµατικότερο στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  

 

Οι αξίες στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

Μία εκπαιδευτική στρατηγική καλλιέργειας αξιών που χρησιµοποιείται ευρέως είναι η 

ανάλυση αξιών η οποία στηρίζεται στη θεωρία της Γνωστικό – αναπτυξιακής 

προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη γνωστική ικανότητα του ατόµου να 

κρίνει τι είναι ηθικό και τι όχι και µελετά την πορεία του ατόµου ως προς την 

οικειοποίηση των ηθικών κανόνων. Η ανάπτυξη της ηθικής κρίσης κυριαρχεί στην 

προσέγγιση του Kohlberg (1969, 1976), ο οποίος θεµελίωσε την ηθική του στους 

κανόνες της δικαιοσύνης και της αµοιβαιότητας. 

Η στρατηγική ανάλυσης αξιών (values analysis) εµπεριέχει την εφαρµογή της λογικής 

και επιστηµονικής σκέψης για την πολύπλευρη εξέταση ζητηµάτων. Ο απώτερος σκοπός 

της στρατηγικής ανάλυσης είναι να βοηθήσει τα άτοµα να εφαρµόσουν αυτό τον τύπο 

παραγωγικού και επαγωγικού τρόπου σκέψης στη διερεύνηση αξιών και στη λήψη 

αποφάσεων στη ζωή τους (Caduto, 1985). Μία σηµαντική τεχνική αυτής της στρατηγικής 

είναι τα ηθικά διλήµµατα. 



Ηθικά διλήµµατα ονοµάζονται εκείνες οι καταστάσεις οι οποίες απαιτούν να απαντήσεις 

το πανάρχαιο ερώτηµα, "Τι είναι ηθικά σωστό να κάνω;". Υπάρχει µια σύγκρουση µέσα 

στο άτοµο το οποίο (σαν να βρίσκεται µπροστά σε ένα δίστρατο) θεωρεί ότι έχει ηθικούς 

λόγους να κάνει καθεµία από τις δράσεις (να πάρει οποιοδήποτε δρόµο), αλλά δεν µπορεί 

να κάνει και τις δύο δράσεις (δεν µπορεί να πάρει και τους δύο δρόµους). Το κύριο 

χαρακτηριστικό του ηθικού διλήµµατος είναι ότι δεν µπορείς να ξεφύγεις από αυτό. 

Πρέπει να πάρεις µια απόφαση αλλά δεν µπορείς, γιατί είσαι ανάµεσα στην υποχρέωση 

να κάνεις µια επιλογή και ταυτοχρόνως στην αδυναµία να κάνεις µια επιλογή.  

Η σηµερινή κατάσταση, όπου τα παιδιά και οι νέοι είναι αντιµέτωποι µε περισσότερες 

προκλήσεις σχετικά µε την ηθική ανάπτυξη του χαρακτήρα τους, απαιτεί να αναπτύξουν 

κάποιες δεξιότητες και ικανότητες όπως η λήψη αποφάσεων και η κριτική σκέψη 

στηριζόµενες σε ηθικές αξίες και αρχές. Η διδακτική προσέγγιση του ηθικού διλήµµατος, 

στο ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον της τάξης, στοχεύει να βοηθήσει τους/τις 

µαθητές/τριες όλων των ηλικιών να αναγνωρίσουν αυτό που πραγµατικά πιστεύουν ότι 

είναι σωστό ή λάθος, καλό ή κακό και για ποιο λόγο, να προβληµατιστούν γιατί πήραν 

αυτές τις αποφάσεις και να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στους 

άλλους ανθρώπους ή/και στο περιβάλλον. Ενθαρρύνονται να σκέφτονται µέσα από 

καταστάσεις και ενέργειες από την πλευρά ενός άλλου ατόµου και να προσπαθούν να 

καταλάβουν γιατί κάποιοι άλλοι λαµβάνουν εκείνες τις αποφάσεις.  

Ο ηθικός συλλογισµός είναι µια διαδικασία που βοηθά τα άτοµα να σκέφτονται τις 

πιθανές επιπτώσεις και συνέπειες των ενεργειών τους για αντιµετώπιση των ηθικών 

διληµµάτων. 

Αυτός ο ηθικός συλλογισµός θα είναι αποδοτικότερος, αν εµπλουτιστεί από το πλέγµα 

των αρχών και αξιών που διέπουν την αειφορία. Σύµφωνα µε διάφορους ερευνητές 

(Milbrath, 1989; Goffin, 1992, 1993, 1997; Sauvé, 1994; Sterling, 1996, 2000, 2002) οι 

αξίες αυτές είναι: 



 

Αλληλεγγύη  Στηρίζεται στην αναγνώριση του θεµελιώδους δικαιώµατος κάθε 

ανθρώπου και κάθε λαού να έχει ισότιµη πρόσβαση στους φυσικούς 

πόρους και να ζει σε ένα καθαρό περιβάλλον, που του εξασφαλίζει το 

δικαίωµα στη ζωή. 

Οικολογική 

βιωσιµότητα 

∆ιασφαλίζεται µέσω της αλληλεγγύης προς το φυσικό κόσµο και 

στηρίζεται στην αναγνώριση των αλληλεπιδράσεων και των 

αλληλεξαρτήσεων στο πλαίσιο του περιβάλλοντος, στην αναγνώριση 

της αξίας της βιοποικιλότητας, στην αναγνώριση της αυταξίας κάθε 

µορφής ζωής. 

Κοινωνική 

δικαιοσύνη 

∆ιασφαλίζεται µέσω της αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους. ∆εν 

µπορεί να υπάρξει θεωρία και πολιτική της αειφορίας χωρίς να 

βασίζεται στην αξία της δικαιοσύνης. Επικαλείται το ζήτηµα του 

καταµερισµού των φυσικών πόρων µεταξύ των γενεών και της 

κατανοµής του εισοδήµατος που προκύπτει από την οικονοµική 

δραστηριότητα της παρούσας γενιάς. 

Αυτονοµία  Η δυνατότητα των ατόµων και των κοινωνικών οµάδων να 

αναλαµβάνουν την ποιότητα της ζωής τους, να θέτουν στόχους στο 

πλαίσιο της αειφορίας και να προωθούν κοινωνικές, οικονοµικές και 

περιβαλλοντικές πολιτικές προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες του 

φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Συνδέεται µε 

την ελευθερία και τον κριτικό στοχασµό. 

Υπευθυνότητα  Σχετίζεται µε τη διατήρηση της ζωής και της ανθρώπινης ευηµερίας 

και αφορά τη σχέση µε τον εαυτό µας, µε τους άλλους, µε τις 

επόµενες γενεές και µε τη φύση. 

Ανεκτικότητα  Αναγνώριση και σεβασµός της διαφορετικότητας των ατόµων, των 

κοινωνιών και των πολιτισµών και επιδίωξη συνεργασίας για την από 

κοινού εξεύρεση λύσεων στα περιβαλλοντικά ζητήµατα σε µια 

ισότιµη βάση.   

Ενσυναίσθηση    Το κριτήριο του αισθάνεσθαι ως κριτήριο ηθικής αντιµετώπιση των 

ζητηµάτων 

 



Η τεχνική του ηθικού διλήµµατος 

Οι µαθητές, επισηµαίνει η Φλογαΐτη (2009), οφείλουν να διερευνούν και να αναλύουν 

τον πλουραλισµό των αξιών, ώστε να διασαφηνίζουν και να κατανοούν τις διάφορες 

απόψεις και θέσεις που εκφράζονται σε κάθε δηµοκρατική κοινωνία. Οι αξίες 

θεωρούνται «απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου οι κοινωνίες να ακολουθήσουν το 

δρόµο όχι της υπακοής και της χειραγώγησης, αλλά της χειραφέτησης και της αλλαγής».    

∆ιαπιστώνεται, ότι στην περίπτωση του ηθικού διλήµµατος, οι εκπαιδευόµενοι 

βοηθούνται µέσα από τη συζήτηση να ανακαλύψουν τα όρια της δικής τους ηθικής 

σκέψης και να προχωρήσουν σε υψηλότερο στάδιο ηθικής ανάπτυξης (Caduto, 1985; 

Halstead, 1996; Παπαδηµητρίου, 1998). Η προσέγγιση, αυτή, είναι βασισµένη στις 

θεωρίες των Piaget και Kohlberg, που υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν 

σταδιακά την ικανότητα να διαµορφώνουν πολύπλοκες ηθικές κρίσεις. 

Μέσα από την τεχνική του ηθικού διλήµµατος θα επιτύχουµε την απόκτηση, από τους 

µαθητές, τριών βασικών εννοιών: 

Α) της ηθικής --- για αυτό τα ζητήµατα και η συζήτηση πρέπει να εστιάζονται κυρίως σε 

θέµατα σωστού και λάθους και όχι σε θέµατα πιθανοτήτων ή ψυχολογικών προβλέψεων. 

Β) της αιτιολόγησης ---  συζήτηση και αιτιολόγηση από τους/τις µαθητές/τριες των 

αποφάσεων τους και προβληµατισµός σχετικά µε τα επιχειρήµατα που αναφέρθηκαν από 

τους/τις συµµαθητές/τριες. 

Γ) της αλληλεπίδρασης --- αλληλεπίδραση µε τους/τις συµµαθητές/τριες τους όχι µόνο 

όταν µιλούν µεταξύ τους, αλλά και όταν ακούν, κατανοούν και αµφισβητούν τις απόψεις 

των συµµαθητών/τριών τους.  

Η δυσκολία που εντοπίζεται στο ηθικό δίληµµα είναι ότι θα πρέπει πάντα να 

προσαρµόζεται στην εµπειρία του παρελθόντος και στην ωριµότητα των µαθητών/τριών. 

Τα θέµατα προς συζήτηση που χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι πλασµατικά ή 

πραγµατικά. Ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να βρει κάποια θέµατα στη βιβλιογραφία ή να 

δηµιουργήσει δικά του θέµατα. Το σηµαντικό είναι ότι το ηθικό δίληµµα (στη γραπτή 

του µορφή) δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/3 της σελίδας, καθώς επίσης ο χρόνος 



διεκπεραίωσης αυτής της τεχνικής πρέπει να κυµαίνεται από 80 έως 100 λεπτά (Lind, 

2002). 

Ένα σωστό ηθικό δίληµµα πρέπει να περιλαµβάνει δύο [ή περισσότερες, όταν πρόκειται 

για πιο ώριµα θέµατα] ηθικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να είναι περίπου ίσης σηµασίας. 

Το δίληµµα πρέπει πάντα να είναι απαιτητικό, όχι πάρα πολύ πολύπλοκο, να µην υπάρχει 

εύκολη διέξοδος και να επιδέχεται περισσότερες της µιας λύσεις (Superka et al., 1976). 

Γι’ αυτό και ένα σωστό ηθικό δίληµµα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πέντε βασικές 

παραµέτρους: 

1. σηµείο εστίασης: η ιστορία γύρω από την οποία θα αναπτυχθεί το ηθικό δίληµµα 

να αναφέρεται σε µία πραγµατική κατάσταση, 

2. κεντρικός χαρακτήρας: στην πλοκή του διλήµµατος να υπάρχει ένα πρόσωπο ή 

οµάδα ατόµων που να έχουν τον κεντρικό ρόλο, ώστε οι µαθητές/τριες να πρέπει 

να αποφασίσουν τι θα πρέπει να κάνει (ο κεντρικός χαρακτήρας), 

3. επιλογή: στην ιστορία του διλήµµατος πρέπει να υπάρχει µια σύγκρουση η οποία 

θα οδηγήσει τον κεντρικό χαρακτήρα να επιλέξει µια δράση. ∆εν υπάρχουν 

σωστές ή λάθος επιλογές. Το σηµαντικό είναι τα επιχειρήµατα που θα ειπωθούν 

για να υποστηρίξουν την επιλογή αυτή όπου τα πιο επαρκή επιχειρήµατα έχουν 

λιγότερες αρνητικές και περισσότερες θετικές συνέπειες και επιπτώσεις. 

4. ηθικές αξίες και ζητήµατα: τα διλήµµατα περιστρέφονται γύρω από ζητήµατα 

κατάλληλα για ανάλυση αξιών όπως για παράδειγµα, η κατασκευή ενός 

σύγχρονου λιµανιού σε ένα νησί, η κατασκευή ενός αυτοκινητόδροµου ταχείας 

κυκλοφορίας ή ενός φράγµατος, η αντίθεση ανάµεσα στο σεβασµό της 

ανθρώπινης υγείας που πλήττεται από ένα εργοστάσιο και την ανεργία που θα 

προκύψει από την ενδεχόµενη παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, η 

επιθυµία των κατοίκων να αναπτύξουν τουριστικές υποδοµές (π.χ. καταλύµατα, 

ταβέρνες), κ.ά. 

5. ερώτηµα: η ιστορία του ηθικού διλήµµατος πρέπει να τελειώνει µε ένα ερώτηµα 

του τύπου «τι πρέπει να κάνει ο κεντρικός χαρακτήρας µπροστά σε αυτή την 

κατάσταση;» 



Η πορεία εφαρµογής του ηθικού διλήµµατος 

Ο Butterfield (1983) αναφέρει σχετικά µε τη διαδικασία της τεχνικής: «αφού 

επισηµάνουµε το δίληµµα και το διατυπώσουµε καθαρά, συζητάµε τις διάφορες 

εναλλακτικές λύσεις του διλήµµατος, εκτιµάµε τις συνέπειες κάθε εναλλακτικής λύσης, 

καθώς και τις πιθανότητες πραγµατοποίησης αυτών των συνεπειών και αποφασίζουµε 

για το ποια θα πρέπει να είναι η πιο ενδεδειγµένη λύση».  

Αυτά που διατύπωσε ο Butterfield εν συντοµία περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα µε 

κάθε λεπτοµέρεια για κάθε στάδιο. Αναφέρονται ακόµη οι στόχοι που επιτυγχάνονται 

και ο χρόνος που απαιτείται για κάθε στάδιο (Lind, 2002).   

 

Χρόνος ∆ραστηριότητα Στόχοι 

5΄ Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το δίληµµα, στο 

σύνολο των µαθητών/τριών, για σιωπηρή 

ανάγνωση και στη συνέχεια ζητά από τους/τις 

µαθητές/τριες να πουν την ιστορία µε δικά τους 

λόγια. Στη συνέχεια, θέλοντας να ελέγξει τι 

κατανόησαν οι µαθητές/τριες θέτει κάποια 

ερωτήµατα όπως: « Τι διακυβεύεται εδώ;», «Γιατί 

είναι δυσεπίλυτο το πρόβληµα;», «Γιατί το άτοµο 

Χ αποφάσισε να δράσει µε αυτόν τον τρόπο;»    

1. Να µάθει να συλλέγει 

τα πραγµατικά γεγονότα  

 

2. Πλήρης κατανόηση της 

φύσης του διλήµµατος 

15́  Ο/η εκπαιδευτικός εν συντοµία παραφράζει το 

δίληµµα:         «Η λύση είναι επείγουσα, δεν έχει 

χρόνο για µακροσκελείς συζητήσεις. Κάνει το 

σωστό ή όχι; ∆ώστε την άποψή σας.»   

Οι µαθητές/τριες ψηφίζουν σχετικά µε την 

υποτιθέµενη λύση που παρουσιάστηκε στο 

δίληµµα. 

3. ∆έσµευση του εαυτού 

του δηµόσια µε µία 

γνώµη ή απόφαση 

σχετικά µε το σωστό ή το 

λάθος σε ένα 

αµφιλεγόµενο ζήτηµα 

4.  Να αντιληφθούν τη 

διάκριση ανάµεσα στη 

λήψη µιας απόφασης 

κάτω από την πίεση του 

χρόνου και στη λήψη 



µιας απόφασης κάτω από 

µια χαλαρωτική 

συζήτηση καθώς επίσης 

και το πώς επηρεάζει η 

µια την άλλη 

5. Να µάθει να 

αποδέχεται διαφορετικές 

απόψεις 

15́  Οι µαθητές/τριες ανάλογα µε τις απαντήσεις τους, 

υπέρ ή κατά, χωρίζονται σε 2 οµάδες και 

συγκεντρώνεται η κάθε οµάδα σε ένα χώρο στην 

αίθουσα, χώρια από την άλλη. 

Ο/η εκπαιδευτικός κάνει τους µαθητές/ριες να 

αντιληφθούν τις διαφορετικές απόψεις λέγοντας: « 

κάποιος µπορεί να έχει αντίθετη άποψη σχετικά µε 

το τι είναι σωστό και τι λάθος και σίγουρα έχει και 

τους λόγους του για αυτό».  

Καθοδηγούνται οι µαθητές/τριες να συζητήσουν 

και να καταγράψουν τα επιχειρήµατά τους µε τα 

οποία υποστηρίζουν την άποψή τους. Μπορεί η 

κάθε οµάδα να χωριστεί σε µικρότερες ώστε να 

δοθεί σε κάθε µαθητή/τρια η ευκαιρία να 

υποστηρίξει τη γνώµη του. 

(Στάδιο Ενδυνάµωσης) 

 

6. Να µάθουν να 

αξιοποιούν τους/τις 

συµµαθητές/τριες τους ως 

υποστηρικτική πηγή 

7. Να µάθουν να 

αξιοποιούν τα 

επιχειρήµατα ως πηγή 

υποστήριξης 

10́  Είναι η ώρα της µεγάλης συζήτησης ανάµεσα στις 

2 οµάδες όπου η καθεµιά αµφισβητεί τα 

επιχειρήµατα της άλλης. Το σηµαντικό είναι ότι 

ο/η εκπαιδευτικός ενηµερώνει τους/τις 

µαθητές/τριες ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί κάτω 

από κανόνες και αρχές. 

 

Αρχές:  

α) σέβοµαι την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που 

[Στάδιο Αµφισβήτησης] 

 

8. Να µάθουν να 

εκτιµούν µια δηµόσια 

συζήτηση για ηθικά 

ζητήµατα. 

9. Να µάθουν να 

εκφέρουν τα 

επιχειρήµατά τους 

δυνατά στο ακροατήριο 



αντιτίθενται στη γνώµη µου. 

         

β) καθένας έχει το δικαίωµα να µιλήσει ελεύθερα 

για οτιδήποτε αυτός ή αυτή θέλει, και να σχολιάσει 

κάθε γνώµη που ακούγεται κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης. 

 

γ) καθένας έχει το δικαίωµα να παραµείνει ήσυχος. 

Κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί να µιλήσει. 

Αλλά ο καθένας που µιλάει πρέπει να είναι 

ειλικρινείς για το τι λέει. 

 

Κανόνες:  

α) κάθε πλευρά παρουσιάζει εναλλάξ τους λόγους 

που υποστηρίζουν την άποψή της σχετικά µε τη 

λύση στο δίληµµα. 

 

β) µετά την παρουσίαση από την µια πλευρά, 

επιλέγεται από την άλλη οµάδα το άτοµο που θα 

απαντήσει 

 

γ) κάποιος από την µικρότερη οµάδα αρχίζει 

λέγοντάς µας γιατί θεωρεί ότι η απόφαση ήταν 

σωστή ή λάθος.  

Κατά τη συζήτηση ο/η εκπαιδευτικός περιορίζει 

τον εαυτό του στο ρόλο του µεσολαβητή και 

παρεµβαίνει µόνο εφόσον οι παραπάνω αρχές ή 

κανόνες παραβιάζονται ή εάν χρειάζονται 

διευκρινίσεις, π.χ., αν για κάποιους λόγους 

ένας/µία µαθητής/τρια δεν µπορεί να ακουστεί ή 

να κατανοηθεί από όλους στην αίθουσα («Θα 

µπορούσατε σας παρακαλώ να επαναλάβετε αυτό 

που µόλις είπατε;»).  

και να µην κοµπιάζουν. 

10. Να µάθουν να ακούνε 

προσεκτικά τα 

επιχειρήµατα των 

αντιπάλων τους. 

11. Να µάθουν να 

διακρίνουν την ποιότητα 

ενός επιχειρήµατος (το 

οποίο µπορεί µερικές 

φορές να τους κάνει 

έξαλλους) από την 

ποιότητα ενός ατόµου (το 

οποίο θα πρέπει πάντα να 

σέβονται). 



 Ο/η εκπαιδευτικός δεν εκφράζει τη γνώµη του 

σχετικά µε την απόφαση, εκτός εάν ζητηθεί από 

τους/τις µαθητές/τριες. 

Ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει όλα τα σηµαντικά, 

υπέρ και κατά, επιχειρήµατα στον πίνακα. 

30́  Οι µαθητές/τριες συναντιούνται ξανά µε την οµάδα 

τους ώστε πριν γίνει η τελική ψηφοφορία σχετικά 

µε τη λύση του ηθικού διλήµµατος να σχολιάσουν 

και να συζητήσουν τα επιχειρήµατα που έχουν 

ειπωθεί. Θέτουµε κάποια ερωτήµατα που µπορεί 

να τους  βοηθήσουν: 

«Μήπως έρχονται στο µυαλό σας νέοι λόγοι που 

στηρίζουν  τη γνώµη σας;» 

«Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι λόγοι που 

είχατε στο µυαλό σας είναι τόσο καλοί  και µετά 

τη συζήτηση; Γιατί;» 

«Πώς αισθάνεστε για τα επιχειρήµατα της άλλης 

πλευράς;» 

«Πώς τα κρίνετε; Ποιο ήταν το καλύτερο;» 

«Μήπως κάποιο επιχείρηµα σας κάνει να 

επαναξιολογήσετε τη γνώµη σας;» 

(Στάδιο Στήριξης) 

 

12. Να µάθουν να 

οργανώνουν το 

επιχείρηµά τους και να 

αντιληφθούν ότι 

υπάρχουν καλά και όχι 

τόσο καλά επιχειρήµατα. 

13. Να µάθουν να 

εκτιµούν τα σωστά 

επιχειρήµατα ακόµη και 

όταν δίνονται από τους 

αντιπάλους τους 

 

10́  Γίνεται συζήτηση στην ολοµέλεια. Και οι δύο 

πλευρές έχουν ορίσει έναν/µία εκπρόσωπό τους 

ο/η οποίος/α συνοψίζει τα αποτελέσµατα της 

συζήτησης και σχολιάζει τα επιχειρήµατα των 

αντιπάλων. Τέλος γίνεται η τελική ψηφοφορία 

 Στο τέλος ο/η εκπαιδευτικός διατυπώνει: «Έχουµε 

εξετάσει πολλές πλευρές του προβλήµατος. 

Κάποιοι µπορεί ακόµη να υποστηρίζουν τις 

αρχικές τους απόψεις ενώ κάποιοι άλλοι να 

διαφοροποίησαν τις γνώµες τους. Ποιος/α πιστεύει 

τώρα ότι ήταν περισσότερο ή λιγότερο σωστό να 

... και ποιος/α πιστεύει ότι ήταν περισσότερο ή 

(Στάδιο Πρόκλησης) 

 

14. Να µάθουν να 

εκτιµούν τη δυνατότητα 

να συζητούν για τις 

απόψεις τους και να 

έχουν ανταλλαγή 

απόψεων µε την αντίπαλη 

οµάδα. 

15. Να µάθουν ότι οι 

συζητήσεις για σοβαρά 

θέµατα αναπτύσσουν την 



λιγότερο λάθος να ...; " 

 

ποιότητα της ανθρώπινης 

ζωής. 

5΄ Εν συντοµία ο/η εκπαιδευτικός συγχαίρει τους/τις 

µαθητές/τριες για τον εκλεπτυσµένο και πειστικό 

τρόπο που χρησιµοποίησαν για να υποστηρίξουν 

την άποψή τους καθώς και για το σεβασµό που 

υπέδειξαν την ώρα που µιλούσε κάποιος 

συµµαθητής/τριά τους  

(Στάδιο Υποστήριξης) 

 

16. Επίγνωση της 

διαφοροποίησης που 

έγινε  

 

 

Παράδειγµα ηθικού διλήµµατος: 

Σενάριο: «Οι ιπτάµενες αλεπούδες της Σαµόας» 

Ο Sione και η οικογένειά του ζουν στη Σαµόα. Κυνηγούν νυχτερίδες (ιπτάµενες 

αλεπούδες), ψαρεύουν στον ύφαλο και καλλιεργούν λαχανικά. Τα τελευταία χρόνια ο 

Sione και η οικογένειά του πωλούν τις νυχτερίδες σε εµπόρους, οι οποίοι τις πωλούν 

στους κατοίκους του Γκουάµ. Ο Sione άκουσε ότι οι κάτοικοι του Γκουάµ κυνήγησαν 

και εξαφάνισαν όλες τις νυχτερίδες που είχαν, γι’ αυτό και τώρα αγοράζουν τις 

νυχτερίδες της Σαµόα σε πολύ ψηλές τιµές. 

Ο Sione και η οικογένειά του χρειάζονται τα λεφτά που κερδίζουν από την πώληση των 

νυχτερίδων ειδικά τώρα που το ψάρεµα δεν αποφέρει εισόδηµα στην οικογένεια. Τα 

ψάρια στον ύφαλο είναι πολύ µικρά και επιπλέον ένα είδος εύγευστου ψαριού έχει 

σχεδόν εξαφανιστεί. Ο Sione γνωρίζει ότι η οικογένεια του ανησυχεί που µειώθηκαν οι 

πωλήσεις της στη ψαραγορά, παράλληλα όµως, αντιλαµβάνεται ότι η πώληση 

νυχτερίδων δίνει στην οικογένεια το απαραίτητο χρηµατικό ποσό για να αγοράσουν 

φαγητό και ρούχα. 

Πριν από λίγους µήνες ο Sione έµαθε στο σχολείο ότι είναι τόσοι πολλοί  οι κυνηγοί των 

νυχτερίδων που σιγά σιγά θα εξαφανιστούν και αυτό τον έκανε να ανησυχήσει πολύ γιατί 

θέλει να υπάρχουν πάντα νυχτερίδες για να µπορεί η οικογένεία του να κυνηγά. Έµαθε 

επίσης στο σχολείο ότι οι νυχτερίδες είναι και µε άλλους τρόπους ωφέλιµες στη Σαµόα: 

προσελκύουν τουρίστες στο νησί οι οποίοι αφήνουν χρήµατα, βοηθούν στη 



γονιµοποίηση αρκετών φυτών, των οποίων τους καρπούς τρώνε ο Sione και η οικογένειά 

του. 

Παρόλα αυτά ο Sione και η οικογένειά του εξακολουθούσαν να κυνηγούν και να 

εµπορεύονται νυχτερίδες. Μια µέρα παρατήρησε µια πινακίδα που έγραφε: « Το κυνήγι 

νυχτερίδων είναι παράνοµο. Αν συλληφθείς την ώρα που κυνηγάς νυχτερίδες θα σου 

επιβληθεί πρόστιµο και θα κατασχεθούν οι νυχτερίδες». Ο Sione γνωρίζει ότι η 

οικογένειά του εξαρτάται από αυτό το κυνήγι αλλά δε γνωρίζει αν πρέπει να παραβιάσει 

το νόµο. Και επιπλέον δε θέλει να συµβεί ότι και στη Γκουάµ. 

 

Πηγή: 

http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl?a=d&c=hdl&d=HASH2a699a594ac2e06cffbbe6.9.11&sib=1

&p.a=b&p.sa=&p.s=ClassifierBrowse&p.c=hdl 

 

Ηθικό δίληµµα: Να συνεχίσει να κυνηγά ή όχι νυχτερίδες ο Sione ώστε να µπορεί η 

οικογένειά του να έχει εισόδηµα για να καλύπτει τις βασικές της ανάγκες; 

Α) Συνεχίζοντας ο Sione και η οικογένειά του να κυνηγούν νυχτερίδες θα µπορούν να 

έχουν ένα εισόδηµα ικανοποιητικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ενδυµασία και 

διατροφή. Το κυνήγι όµως είναι παράνοµο άρα το ρίσκο είναι µεγάλο γιατί αν 

συλληφθούν θα τιµωρηθούν µε φυλάκιση και πρόστιµο. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος οι 

νυχτερίδες να εξαφανιστούν λόγω της υπερθήρευσης   

Β) Αν σταµατήσουν να κυνηγούν νυχτερίδες, τότε η οικογένειά του δεν θα έχει άλλη 

πηγή εισοδήµατος, γιατί ο ύφαλος, ο οποίος ήταν κάποτε η µόνη πηγή εισοδήµατος λόγω 

της υπεραλίευσης, δεν έχει ψάρια. Πώς θα ζήσουν; 

Ερωτήσεις: 

1. Πρέπει ο Sione να συνεχίσει να κυνηγά νυχτερίδες; 

2. Πρέπει να συζητήσει το νέο νόµο µε την οικογένειά του; 

3. Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για να φέρει χρήµατα στην οικογένεια; 

 



Ηθικές Αξίες: 

Έστω ότι  ο Sione και η οικογένειά του συνεχίζουν το κυνήγι των νυχτερίδων: 

 Με αυτόν τον τρόπο προσβάλλουν τις παρακάτω ηθικές αξίες: 

- οικολογική αλληλεγγύη 

- κοινωνική δικαιοσύνη 

- παράβαση του νόµου (παρανοµία) 

- υπευθυνότητα 

- οικολογική βιωσιµότητα 

 

    όµως, υπάρχουν και αξίες τις οποίες υπερασπίζεται: 

- δικαίωµα για κάλυψη βασικών αναγκών 

- δικαίωµα στην εργασία 

- δηµοκρατικές διαδικασίες και δικαίωµα για ζωή 

 

 

Ανάλυση των αξιών : 

α) Αξίες που προσβάλλονται: 

- οικολογική αλληλεγγύη: η υπεραλίευση, η υπερθήρευση και κατ’ επέκταση οι 

επιπτώσεις στην παραγωγή καρπών επιφέρουν µια άνιση κατανοµή των 

«φυσικών πόρων» της περιοχής και του εισοδήµατος µεταξύ των γενεών, 

- κοινωνική δικαιοσύνη: η χωρίς όρια θήρευση των νυχτερίδων οδηγά στην 

καταπάτηση του δικαιώµατος των συµπολιτών της οικογένειας του Sione να 

έχουν ισότιµη «εκµετάλλευση» των νυχτερίδων (ανάπτυξη εργασίας λόγω 

τουρισµού), 

- παράβαση του νόµου (παρανοµία): το κυνήγι της νυχτερίδας έχει απαγορευθεί, 

εποµένως υπάρχει παρανοµία, 



-  υπευθυνότητα: εξακολουθεί εγωιστικά να κυνηγά για να λύσει το θέµα του 

εισοδήµατος και δεν ενδιαφέρεται µε υπευθυνότητα για τη διατήρηση της ζωής 

και της ευηµερίας των άλλων, των επόµενων γενεών και της φύσης  

- οικολογική βιωσιµότητα: η υπερθήρευση αντικατοπτρίζει το γεγονός της µη 

αναγνώρισης και σεβασµού της αξίας της βιοποικιλότητας, η οποία θα οδηγήσει 

στην εξαφάνιση αυτού του είδους µε αποτέλεσµα να διαταραχθεί η ισορροπία του 

οικοσυστήµατος. Επίσης δείχνει τη µη αναγνώριση της αυταξίας κάθε µορφής 

ζωής. 

Β) Αξίες που επιδιώκονται: 

- δικαίωµα για κάλυψη βασικών αναγκών της οικογένειας: πολύ δύσκολο να 

επιτευχθεί εάν σταµατήσουν να κυνηγούν. 

- δικαίωµα στην εργασία: το κυνήγι το βλέπουν ως ένα είδος εργασίας γιατί τους 

αποφέρει εισόδηµα. Με τον ίδιο τρόπο αντιµετώπιζαν και το ψάρεµα στον ύφαλο. 

Αν σταµατήσουν να κυνηγούν δεν θα έχουν δουλειά γιατί δεν έχουν άλλα 

προσόντα. 

- δηµοκρατικές διαδικασίες και δικαίωµα για ζωή: η επιβολή και ο καταναγκασµός 

του νόµου για απαγόρευση του κυνηγιού, χωρίς δηµοκρατικές διαδικασίες και 

διάλογο για από κοινού εξεύρεση λύσεων µε τα επηρεαζόµενα άτοµα, δείχνει 

ασέβεια και καταπάτηση του δικαιώµατος τους για ζωή  
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