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πλεξγαζία κε: 

 

 

Φνξέα «Αμίεο Εσήο» 
 

 

  Μαλνύζνπ Δπαγγειία 

  αθνβέιε Πελειόπε 

 



Η έλλνηα ηνπ όξνπ ‘αμία’ απνθηά 

ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκό θαη αμία γηα 

ηε ζρνιηθή δωή, θαζώο είλαη ε 

ρξνληθή πεξίνδνο πνπ νη καζεηέο 

δηακνξθώλνπλ ηελ 

πξνζωπηθόηεηά ηνπο θαη ην δηθό 

ηνπο αμηαθό θώδηθα.  



ηόρνη καο: 

 Ζ αλαθάιπςε ησλ αμηώλ 

 Ζ απηνεθηίκεζε - εθηίκεζε ηνπ 

άιινπ 

 Ζ θαηαλόεζε - εθηίκεζε - 

έθθξαζε εζσηεξηθώλ αμηώλ 

 Ζ επίδξαζε ηεο ζεηηθήο θαη ηεο 

αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 Ζ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο 

 Ζ αλαηξνθνδόηεζε 

 Ζ ‘ηόικε’ λα κνηξάδνληαη νη 

ζθέςεηο … 

 Ζ απηνθξηηηθή, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε 



θνπόο καο: 

 Ζ αλαβάζκηζε ηνπ παηδαγσγηθνύ 

                           έξγνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ 

 

           Να εηζάγνπκε πξνβιεκαηηζκνύο 

                                 ζηνπο καζεηέο 



Ζ Γξάζε καο  (Κπθιηθή Επηθνηλωλία & 

   Τν λήκα ηεο Επηθνηλωλίαο) 

Γηάινγνο ζε θύθιν 

“γνωπίζοςν“  ηιρ αξίερ  

Σν λήκα ζε ζπλδέεη κε 

ηνλ «άιιν» 

μαθαίνοςν να “ ζοςν μαζί“  



Ζ Γξάζε καο (Δνθηκάδνληαο κνξθέο Επηθνηλωλίαο) 

Δπηηεύγκαηα 

- “ μεηωπική“  επικοινωνία 

- ανάδειξη πποζωπικόηηηαρ μαθηηών 

- κλιμακούμενη πποζπάθεια επικοινωνίαρ 

 



Ζ Γξάζε καο (Επηθνηλωλώ δωγξαθίδνληαο θαη 

ζρεδηάδνληαο ην κέιινλ) 

Δπίπεδα 

- ζωγπαθίζω αηομικά 

- ζςνεσίζω ηη ζωγπαθιά  

- ζωγπαθίζοςμε όλοι μαζί 

- ζσολιάζω - ζςζηηώ 



Ο Απόερνο ηεο Γξάζεο 

Δπηηεύγκαηα 

- “ μεηωπική“  επικοινωνία 

- ανάδειξη πποζωπικόηηηαρ μαθηηών 

- κλιμακούμενη πποζπάθεια επικοινωνίαρ 

 



 Αμίεο Εσήο – Έξεπλα 

Σαπηόηεηα Έξεπλαο  

- Σςνεπγαζία με ηο θοπέα ‘Αξίερ ηηρ Ζωήρ’ 

- 29 μαθηηέρ ηηρ Β΄Λςκείος 

- Ππόηςπο Πειπαμαηικό ΓΕ.Λ. Παηπών 

- 14/5/2013 



Π. Γάθεο, . Παξηζαδάθεο, Μ-Ρ. Σζειεπή,  

Δ. Μαλνύζνπ, Π. αθνβέιε, Α. Ληνλαξάθεο 

 

 

Καιιηεξγώληαο…  
ηηο αμίεο δσήο ζηελ εθπαίδεπζε 

Πξόηππν Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ 

‘Αμίεο ηεο δσήο ζηελ εθπαίδεπζε’ 
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Καηαγξάςηε ηηο ζεκαληηθόηεξεο γηα ζαο αμίεο 

Αξηζκόο αγνξηώλ 

Μ.Ο. αγνξηώλ 

Αξηζκόο θνξηηζηώλ 

Μ.Ο. θνξηηζηώλ 

πλνιηθόο αξηζκόο 

πλνιηθόο Μ.Ο. 
 



1. Απνγνήηεπζε θνξηηζηώλ 

2. Αδπλακία αγνξηώλ λα 

εθπιεξώζνπλ ηα όλεηξά ηνπο 
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Αρ θςμηθείηε ηη ζηιγμή πος "ζωγπαθίζαηε ηο 

μέλλον με ηοςρ ζςμμαθηηέρ ζαρ" 
Αγόξηα Κνξίηζηα  ύλνιν  

Φανέρωζα ζηοσς άλλοσς ηα όνειρά μοσ και μοσ άρεζε 2,00 2,07 2,03 

Φανέρωζα ζηοσς άλλοσς ηα όνειρά μοσ και αιζθάνθηκα 

αμήτανα 
3,47 4,14 3,79 

Γνώριζα ηα όνειρα και ηων άλλων ζσμμαθηηών μοσ και 

ήηαν θεηικό 
2,73 2,50 2,62 

Γνώριζα ηα όνειρα και ηων άλλων ζσμμαθηηών μοσ και 

απογοηηεύηηκα 
3,27 4,57 3,90 

Είδα όηι ηα όνειρά μοσ για ηο μέλλον "τρειάζονηαι" και 

ηοσς άλλοσς 
3,47 3,00 3,24 

Είδα όηι με "τρειάζονηαι" οι άλλοι για να εκπληρώζοσν 

ηα όνειρά ηοσς 
4,20 3,50 3,86 

Ανηιλήθθηκα ηην πιο πάνω δράζη ως μια εσκαιρία για 

πείραγμα και παιτνίδι 
3,07 3,86 3,45 
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1. πλεηδεηνπνίεζα ηελ έιιεηςε 
επηθνηλσλίαο 

2. πλεηδεηνπνίεζα ηελ ύπαξμε 
επηθνηλσλίαο 

3. Γελ άιιαμε ε θξίζε πνπ είρα 

Δπίπεδν επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

Αγόξηα 

Κνξίηζηα 

ύλνιν 
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4. Πνιύ θαιή 3. Καιή 2. Μέηξηα 1. Αλύπαξθηε Μ.Ο. 

Αμηνιόγεζε επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

Αγόξηα 

Κνξίηζηα 

ύλνιν 





αο επραξηζηνύκε! 


