
 «Οικοδόμηση αξιών και γνώσεων  

μέσα από διλημματικές καταστάσεις» 
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 ”Constructing 

values and knowledge 

through dilemma 

situations”  
Participate in Decision Making 
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Πως αποφασίζω ; Πως διαλέγω το σωστό ; 
How to make the right decision?  

 



 

 
 



Σχολική Εκπαίδευση 
School Education 

ΓΝΩΣΕΙΣ 
KNOWLEDGE 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
BASIC PURPOSE 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 
MORAL VALUES 

Αποφυγή 
σύγκρουσης 

με Αξίες 
Οικογένειας  
Avoid conflict 
with Family 

Values  

Άγνοια 
Εφαρμογής 

Don’t know how  

 



  

Values and Knowledge Education 

 

 
 



 

 
 Εποικοδομητική 

διδασκαλία 

Constructivist Approach 

Lampert 

Ηθική Ανάπτυξη 

Moral Development 

Kohlberg 

Γνωστική Ανάπτυξη 

Cognitive development 

Piaget  

Ηθική Εκπαίδευση 

Moral Education 

Blatt & Kohlberg 

Θεωρητική Βάση / Theoretical Basis 

VaKE 

Patry 



Ποιά είναι η μέθοδος VaKE ; 

Values and Knowledge Education 

 

 
 

Διλημματικές 
Καταστάσεις 

Dilemma 
Situations 

Οικοδόμηση 
Γνώσεων 

Constructing 
Knowledge 

Οικοδόμηση 
Αξιών 

Constructing 
Values 



 Τι μπορεί να προσφέρει ένα δίλημμα; 

What can a dilemma provide? 

 

 
 

Σχεδιάζουμε   

διλήμματα   για να 

οικοδομήσουμε   αξίες   

και γνώσεις.  

Planning    dilemmas    to 

construct   values  and knowledge.  



 

Το κατάλληλο δίλημμα 
Τhe proper dilemma 

 
 Βασίζεται σε αυθεντικές καταστάσεις                                    

Based on authentic situations 

 Διαπραγματεύεται ανταγωνιστικές ηθικές αξίες                 

Negotiates competitive moral values 

 Αναδύει τις ηθικές αξίες των μαθητών και τις εξελίσσει σε 

ανώτερο στάδιο κατά Kohlberg                                         

Emerges the moral values of students and guide to an upper stage 

in Kohlberg Development 

 Οδηγεί στην αναζήτηση  γνώσεων                                       

Leads in seek of knowledge 

 



Εφαρμογή στην Τάξη   

Classroom Application 

Το δίλημμα του 
Γιώργου 
George’s 
dilemma 

Το δίλημμα του Γιώργου.pptx
Το δίλημμα του Γιώργου.pptx
Το δίλημμα του Γιώργου.pptx
Το δίλημμα του Γιώργου.pptx


 ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ… 
FIRST DECISION 

 

Τα παιδιά απαντούν 
γραπτά και χωρίς καμία 
επιρροή                         
Children answer in writing  

and without any influence 

 

Είναι σημαντικό να 
αιτιολογήσουν κάθε 
απόφασή τους                                
It is important to justify their 

decision  

 

 



Κατανομή των απαντήσεων                      
Distribution of answers 
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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 
Developing   

 Πρέπει να σκεφτεί τη φίλη του  

 He has to think his girlfriend 

 

 Το πάρκο προσφέρει περισσότερα στα παιδιά από ένα εμπορικό 
κέντρο  

 The park offers more to children than a mall 

 

 Είναι μέλος της σχολικής ομάδας  

 He is a member of the school team 

 

 Η ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος, έστω και τεχνητού , ωφελεί όλη 
την πόλη 

 The existence of the natural environment, even artificial, 
 benefits the whole city 

 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ KATA 
Developing 

 Οφείλει να υπερασπιστεί την εργασία του πατέρα του.  

 He has to defend the work of his father 

 

 Οι γονείς της Αλίκης θα βρουν δουλειά στο εμπορικό κέντρο 

 Alice's parents will get a job at the mall 

 

 Οι επισκέψεις σε ένα εμπορικό κέντρο είναι  πολύ διασκεδαστικές 

 Visits to a mall  can be very entertaining. 

 

 Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 

 The new mall will create new jobs for the people. 

 

 



 Ταξινομούμε τις αιτιολογήσεις τους                                             
Classify the explanations of children  

 Ανακαλύπτουμε την αναδυόμενη αξία                                           
Discover the emerging value 

 Δεν αποκαλύπτουμε αυτή τη διαδικασία στα παιδιά                          
We don’t reveal this procedure to children 

 

 

 

 Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη καθώς οι αξίες δεν 
είναι πάντα τόσο εμφανείς                                                         
This process is not easy as the values are not always so 

obvious 



Αρχικές Ανταγωνιστικές Αξίες  
Primal Competitive Moral Values  

Οικογένεια 
Family 

Φιλία 
Friendship 



  

 

 



Ναι Αξία Στάδιο 

Για να μη χάσουν τη δουλειά τους οι γονείς της Αλίκης φιλία 3 

Το πάρκο έχει παιχνίδια διασκέδαση 2 

Για να μη χαλάσει τη φιλία του με την Αλίκη φιλία 3 

Για να αποκτήσει η πόλη πράσινο περιβάλλον 4 

Για να μη χάσει τους φίλους του φιλία 3 

Για να έχουν ένα όμορφο χώρο για να παίζουν αισθητική 2 

Για να μη δημιουργήσει κακή φήμη στους φίλους του 
 

Κοινωνική 
αποδοχή 

3 

Θα χαίρεται τα οφέλη της φύσης Ευζωία 2 

Ο μπαμπάς του θα βρει άλλη δουλειά/ να αναλάβει τη 
δημιουργία του πάρκου 

Ανταπόδοση
/ δικαιοσύνη 

3 

Δε θα μολύνει το περιβάλλον η κατασκευή εμπορικού 
κέντρου 

Περιβάλλον 4 
 

Δε θα κλείσουν πολλά μαγαζιά κοινωνική 
αλληλεγγύη 

4 



Όχι Αξία Στάδι
ο 

Πρέπει να στηρίξει την οικογένειά του οικογένεια 3 

Για να μη χρεοκοπήσουν ευζωία 2 

Τα μαγαζιά που θα κλείσουν θα ξανά-ανοίξουν στο 
εμπορικό κέντρο 

δικαιοσύνη 3 

Νέες θέσεις εργασίας Κοινωνική 
αλληλεγγύη 

4 

Μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικρό πάρκο στο εμπορικό 
κέντρο 

Ανταπόδοση
/αμοιβαιότη
τα 

3 



  

 

 



Επιθυμητή Ηθική Ανάπτυξη  
Desired Moral Development  

 

 • Μ ε τ α σ υ μ β α τ ι κό  ε π ί π ε δ ο  -  Po s t c o nv e t i o n a l  
( Ι Ι Ι )  

     5: ηθική του κοινωνικού  συμβολαίου -  social contract 

     6: ηθική των πανανθρώπινων  αξιών  – universal 

principle 



 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
DEBATE    

 Ανακοινώνουμε στα παιδιά την κατανομή των 
απαντήσεων τους. Ξεκινά ένας διάλογος όπου οι 
υπερασπιστές κάθε θέσης προσπαθούν να επηρεάσουν 
τους ‘αντίπαλους’ και να τους αλλάξουν γνώμη.       

 

 We announce to the children their answers. It starts 

a dialogue where each position defenders trying to    

    influence their 'opponents' and to change their                 

    mind. 



 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
DEBATE    

 Με σωκρατικές ερωτήσεις επεμβαίνουμε διακριτικά ώστε 
να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μόνο μέσω αναζήτησης  
επιπλέον πληροφοριών και γνώσεων θα ενισχύσουν την 
τοποθέτησή τους.    

 

 Via socratic questions intervene discreetly to make 

students aware that only through additional search 

information and knowledge will enhance their 

placement . 

 



ΓΝΩΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
KNOWLEDGE & INFORMATION 

 Ωφέλειες από την ύπαρξη πάρκου σε αστικές περιοχές                                                                  
Benefits from the existence of the park in urban areas 

 Εμπορικό κέντρο: θετικές κι αρνητικές επιδράσεις στην περιοχή 
Mall: positive and negative effects in area 

 Πως λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο                                                           
How does a City Council operate 

 Τι είναι κατασκευαστική εταιρεία 

    What is a construction company 

 Πως γίνεται η εκμίσθωση καταστημάτων                                                        
How does rental stores works 

 Μέτρα για τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων                                                                                               
Measures to reduce the negative environmental impact 

 

 

 



ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
REFITTING 

 Η τάξη επιστρέφει στο διάλογο κουβαλώντας τις νέες 
πληροφορίες.                                                                                  
The class returns to the dialogue carrying the new 

information which are now constructed  to knowledge. 

 

 Επανατίθεται το ερώτημα του διλήμματος στους 
μαθητές.                                                                                            
We set back the question of the dilemma students. 

 

 Ελέγχουμε τις  μετατοπίσεις  των παιδιών  και 

τις νέες αιτιολογήσεις τους.                                                                          

We check the displacements of children and their new 

justifications. 



Tελικές Μετατοπίσεις 
Final Displacements 

φιλία
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Αριθμός Προτιμήσεων  
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Αριθμός Προτιμήσεων  
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Τελικές Ανταγωνιστικές Αξίες 
Final Competitive Moral Values  

Κοινωνικό Συμφέρον    

Common Good 

Ατομικό Συμφέρον 

 Self Interest 



Οι τελικές λύσεις που 
προτάθηκαν από τα 

παιδιά συνδέονται με 
κάποιες αξίες  

 
 

 The final solutions 
proposed by the children 
associated with certain 

values 

Επίλυση Διλήμματος  -  Αξίες 

Resolve of Dilemma - Values 



Λύση / Solution Αξία / Value 
Να δραστηριοποιηθούν για τη δημιουργία πάρκου 
μέσα στην πόλη            

To become active on the creation of a park in the 
city 

Ευζωία  
Welfare  

To εμπορικό κέντρο 

The mall 
Α)  να είναι μακριά από το κέντρο ώστε να μην 
επηρεαστεί η τοπική αγορά  

A) to be away from the center so as not to affect 
the local market 
Β) να ληφθεί μέριμνα στη μείωση του οικολογικού 
αποτυπώματος 

Β) taken care to reduce the ecological footprint 

 
 

Κοινωνικό Συμφέρον 
Common Good 

 
Οικολογική Συνείδηση 

Ecological Awareness 

Συμμόρφωση με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας  
χωρίς όμως να σταματήσουν να παλεύουν, μέσα σε 
νομικά πλαίσια, γι’ αυτά που θεωρούν σημαντικά  
 

Compliance with the decisions of the majority 
without stop fighting within legal frameworks, for 
those that they consider as important. 

Δημοκρατία 
Κοινωνικό Συμφέρον 

Κοινωνική Δράση 
 

Democracy 
Common Good 

Active Citizenship 



 
Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 
Learning Results  

  

 

 

Σε Επίπεδο Γνώσεων  

Cognitive Level 

• Λειτουργία και σκοπός του Δημοτικού Συμβουλίου  
Function and purpose of the Municipal Council 

• Λειτουργία εργασιακού τομέα                         
Function of labor market 

• Ωφέλειες πάρκου σε αστικές περιοχές                           
Benefits of the park in urban areas 

• Τρόποι για τον περιορισμό οικολογικών 
επιπτώσεων  ενός έργου                                                      
How to reduce the ecological impact of a project 

 



 
Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 
Learning Results  

  

 

 

Σε Επίπεδο Αξιών  

Values Level 

• Δημοκρατία - Democracy 

• Ενσυναίσθηση - Empathy 

• Κοινωνικό Συμφέρον - Common Good 

• Ευζωία - Welfare  

• Οικολογική Συνείδηση - Ecological 

Awareness 

• Κοινωνική Δράση - Active Citizenship 

• Ελευθερία Σκέψης – Free Thinking 

 



 
Συμπεράσματα 

Conclusions 
  

 Οι μαθητές κατάφεραν να ξεφύγουν από τα στενά 
όρια του διλήμματος και να ανακαλύψουν 
δημιουργικότερες λύσεις                                             
Students managed to escape the confines of the dilemma 

and discover more creative solutions 

 

 

 Κατανόησαν πως πίσω από κάθε απόφαση κρύβεται 
και μια αξία που όσο πιο κοντά είναι στο κοινό 
συμφέρον τόσο πιο σωστή είναι                                        
They understood that behind every decision they take  

there is a hidden value. The closer to the public interest is 

the value the more correct it is. 

 



 
Περί της Μεθόδου 
About the Method 

  
 Η VaKE  μπορεί να καλύψει το κενό στη 

συστηματική διδασκαλία των αξιών στην 
εκπαίδευση.                                                                            
VaKE can fill the gap in the systematic teaching of values in 

education 

 

  Η VaKE μπορεί να είναι ένα πολύτιμο μαθησιακό 
εργαλείο  για τον εκπαιδευτικό που θέλει να 
διδάξει παράλληλα αξίες και γνώσεις                                                                  
VaKE can be a valuable learning tool for the teacher who 

wants to teach together Values and Knowledge 



 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Blatt, M. & Kohlberg, L. (1975). The Effects of Classroom 

Moral Discussion upon Children’s Moral Judgement. Journal of 

Moral Education, Vol. 4.  

2. Glasersfeld, E.v. (1995). Radikaler Konstruktivismus. Ideen, 

Ergebnisse, Probleme. Frankfurt am Main: Suhrkamp.  

3. Kohlberg, L. (1984). Essays on moral development, Vol. 2: The 

psychology of moral development. San Francisco: Harper & 

Row.  

4. Patry, J.-L., Weyringer, S. & Weinberger, A. (2007). Combining 

values and knowledge education. In: D. Aspin, & J. Chapman 

(Eds.). Values education and lifelong learning. (pp. 160- 179). 

New York: Springer Press. 

5. Pnevmatikos, D. (2012) Values and knowledge construction 

through dilemma situations. Seminar by A.U.TH. 

 
 




