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Εισαγωγή 
Οι ραγδαίες αλλαγές που μεσολάβησαν στις επιστήμες της Ψυχολογίας και της 

Κοινωνιολογίας, καθώς και η πολυπλοκότητα του σημερινού κόσμου, οδήγησαν την 
εκπαίδευση σε απαιτητικούς ρυθμούς. 

Το σχολείο είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς και να 
προετοιμάσει τους μαθητές να αξιοποιούν κατάλληλα τις πληροφορίες, να 
επικοινωνούν ενισχύοντας τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να συμμετέχουν 
ενεργά στη μάθηση. Αντίθετα με το παραδοσιακό σχολείο που είχε γνωσιοκεντρικό 
χαρακτήρα σήμερα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών 
και η διαχείριση πληροφοριών και γνώσεων. 

Ψυχολογικοί και παιδαγωγικοί λόγοι έκαναν αναγκαία τη στροφή σε σύγχρονες 
προσεγγίσεις της μάθησης. Στην Ψυχολογία, ο ψυχικός βίος αντιμετωπίζεται ως 
ολότητα και ενότητα και η γνώση δεν μεταβιβάζεται αλλά οικοδομείται. Στην 
Παιδαγωγική η μάθηση είναι γνωστική διαδικασία που αναπτύσσεται μέσα σε 
πλαίσιο επικοινωνίας και είναι κοινωνικά προσδιορισμένη. Επίσης κοινωνικοί λόγοι 
έκαναν αναγκαία την πολύπλευρη προσέγγιση της διδασκαλίας που με τον 
προσανατολισμό της προς τη διαδικαστική πλευρά της γνώσης, τη συλλογική δράση 
και την εμπλοκή στη μελέτη και αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων, 
δημιουργούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του συνειδητοποιημένου 
και ενεργού πολίτη. Στόχος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης 
των μαθητών, μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις και προσπάθεια ενίσχυσης 
κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών. 

Μαθαίνοντας αξίες, συμπεριφορές και στάσεις στο σχολείο: 
Σήμερα η εκπαίδευση βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την κοινωνία, η 

οποία προωθεί διαδικασίες επικοινωνίας, σημειοδότησης και επίλυσης προβλημάτων. 
Για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών απαιτούνται ενημερωμένοι και 
μορφωμένοι πολίτες. 

Το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των πολιτών. 
Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές διαδικασίες στο γνωστικό επίπεδο αλλά η δομή του 
εμπεριέχει επίσης ρόλους και κανόνες που διαμορφώνουν τις μελλοντικές σχέσεις 
των ανθρώπων με το περιβάλλον τους και οι μαθητές ασκούνται σε τρόπους ή τύπους 
κοινωνικής οργάνωσης. 

Το σχολείο συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και ηθική ανάπτυξη του 
παιδιού και διευκολύνει τη μετάβασή του από το στενό οικογενειακό περιβάλλον σε 
ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Εκτός από γνώσεις μεταφέρει στους μαθητές αρχές, 
αξίες, στάσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές και συμβάλλει θετικά στην 
κοινωνικοποίηση τους, που επιτυγχάνεται μέσα από διάφορους ρόλους και σχέσεις 
καθώς και από κοινωνικο-πολιτιστικές επιρροές και αλλαγές που συμβαίνουν στην 
σύγχρονη πραγματικότητα. Στόχος του σχολείου είναι η συνολική ανάπτυξη του 
ανθρώπου, με την απόκτηση καθορισμένων γνώσεων, αξιών, διαθέσεων και 
δεξιοτήτων, με σκοπό οι μαθητές να γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας.. Τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας των μαθητών που καθορίζουν και την πορεία 
τους, διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση ατομικών, εκπαιδευτικών και 
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κοινωνικών παραγόντων. Ο εκπαιδευτικός προβληματίζεται και αναζητά τα κριτήρια 
εκείνα που να προωθούν τη γνωστική και ηθική αυτονομία του μαθητή, την ανάπτυξη 
θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στη σχολική τάξη, την ανάπτυξη στάσεων και 
αξιών, που απαιτεί η ενεργός εμπλοκή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Σύμφωνα με 
τους γνωστικούς ψυχολόγους, οι στάσεις (attitudes), οι αξίες και οι διαθέσεις 
μπορούν να διδαχτούν. Σύμφωνα με τον Gagne οι στάσεις συνδέονται με το σεβασμό 
προς τους συνανθρώπους, τη συνεργασία, την προσωπική ευθύνη, αλλά και με τη 
στάση του ατόμου απέναντι στον εαυτό του, δηλαδή το αυτοσυναίσθημα, την 
αυτοαντίληψη ή την αυτοαποτελεσματικότητά του (self efficacy/self concept). Οι 
αξίες δε μαθαίνονται αποτελεσματικά με τον τρόπο που μαθαίνονται οι γνωστικές 
δεξιότητες, αλλά με την οργάνωση και διευθέτηση των συνθηκών του 
ψυχοπαιδαγωγικού κλίματος. Οι αξίες, στάσεις δημιουργούνται από την οικογένεια 
και το περιβάλλον του μαθητή, αλλά εδραιώνονται ή τροποποιούνται από το σχολείο. 
Οι θεωρίες του πολιτισμικού πλαισίου τονίζουν την καθοριστική σημασία για τον 
τρόπο που επηρεάζουν οι βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες την 
αναπτυξιακή διαδικασία. Οι πολιτιστικές διαφορές παράγουν παραλλαγές στους 
τρόπους σκέψης. Η φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
πολιτισμού, στον οποίο ανήκουν οι μαθητές, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της γνωστικής τους ανάπτυξης. 

 
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 
Τα ΑΠΣ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν στη διαμόρφωση 

παιδαγωγικών συνθηκών μαθησιακής διαδικασίας, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών και δράσεων των μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από την 
καλλιέργεια της συλλογικής προσπάθειας. Μέσα από την ενεργητική και βιωματική 
μάθηση στοχεύουν επίσης την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης και 
της ικανότητας για υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. Το σχολείο 
καλείται να αναλάβει πρωταρχικό ρόλο στην πρόληψη παθογενειών, αρνητικών 
στάσεων και την προάσπιση της ψυχικής υγείας του ατόμου, προάγοντας πρότυπα 
συμπεριφοράς, ικανά να ενισχύσουν τις αντιστάσεις των μαθητών σε προκλήσεις και 
να προβάλλει θετικές στάσεις και συμπεριφορές. (ΚΕ.Θ.Ε.Α.-Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 2000). 

Γι’ αυτό το σκοπό λειτουργούν προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 
ορίστηκαν και ως «καινοτόμα» προγράμματα. Στην εκπαίδευση αυτά τα 
προγράμματα αναφέρονται σε καινοτομίες που εστιάζονται σε ενέργειες, που 
προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση, όπως η αλλαγή αρχών και 
πεποιθήσεων, η εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και η χρήση νέων 
διδακτικών μέσων (Fullan, 1991) και τεχνολογιών. Μελέτες υποστηρίζουν ότι η 
προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων είναι αποτελεσματική, όταν η εκπαιδευτική 
καινοτομία αντιμετωπίζεται ως «διαδικασία» και όχι ως «γεγονός». Σημειώνεται 
επίσης ότι ο εξελικτικός σχεδιασμός λειτουργεί καλύτερα από τον κεντρικό ή τον 
τοπικό λεπτομερειακό σχεδιασμό. Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
αποτελούν το «κλειδί» της εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας, με 
αποτέλεσμα να στρέφεται η προσοχή στην εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη 
διαδικασία της καινοτομίας και στη δημιουργία κοινών στόχων και αξιών, ιδιαίτερα 
όταν αυτές προτείνουν νέες καθημερινές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. &,Π.Ι. 2008). 

Προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή τους αποτελεί η διερεύνηση των αναγκών 
των παιδιών, εφήβων, εκπαιδευτικών και γονέων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ομάδας των μαθητών που καθορίζουν και την πορεία τους, διαμορφώνονται από την 
αλληλεπίδραση ατομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών παραγόντων. Είναι 
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σημαντικό να προσαρμόζονται τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης στις σύγχρονες 
εξελίξεις, γιατί όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση μεταβάλλονται με 
ταχύτατους ρυθμούς. Το αισιόδοξο είναι, από την εμπειρία που υπάρχει ήδη στο 
χώρο της εκπαίδευσης, με την πάροδο του χρόνου τα περιεχόμενα της εμφανίζονται 
περισσότερο προσιτά και δοκιμάζονται νέα προγράμματα(πιλοτικά), στα οποία 
εμπλέκονται με έντονο ενδιαφέρον τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές/τριες. 

 
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη Σύγχρονη Παιδαγωγική 
Η υψηλή και σταθερή ποιότητα για την εκπαιδευτική διαδικασία των 

προγραμμάτων οφείλεται στην ευθύνη και τη διάθεση των εκπαιδευτικών να 
ασχοληθούν με την υλοποίηση προγραμμάτων .Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζοντας 
ποικίλες και σύνθετες απαιτήσεις στη σύγχρονη κοινωνία, καλούνται να 
ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο έργο τους, παρακάμπτοντας ελλείψεις, παραλείψεις 
της πολιτείας. Έχουν επίγνωση του ρόλου τους, επιζητούν αλλαγές στο σύστημα 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους, κατανοούν ότι η ακαδημαϊκή τους προετοιμασία 
δεν είναι επαρκής για υψηλή απόδοση στις σημερινές μεταβαλλόμενες συνθήκες και 
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης 
(Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ 
σημαντικός. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες 
μάθησης στη διδασκαλία, ώστε οι μαθητές να ανακαλύπτουν μόνοι τους τις 
πληροφορίες. Επιπλέον σημαντική είναι η αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού με το 
μαθητή. Ο εκπαιδευτικός εμψυχώνει και οργανώνει τη μάθηση και φροντίζει να 
διαρρυθμίσει έτσι το μαθησιακό περιβάλλον, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να 
ασκήσει ανεμπόδιστα τον αυθόρμητο τρόπο σκέψης του και να ενεργοποιούνται τα 
εσωτερικά κίνητρα για μάθηση ( Κολιάδης,1997). 

Επίσης σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης ο εκπαιδευτικός από 
μεταδότης προκατασκευασμένων γνώσεων γίνεται μάλλον διευκολυντής, εμψυχωτής 
και συνεργάτης, ενώ ο μαθητής από σιωπηλός και αμέτοχος δέκτης γίνεται υπεύθυνος 
στη δική του μάθηση, παρακινούμενος από το ενδιαφέρον του και την 
αλληλεπίδρασή του με άλλους μαθητές και διδάσκοντες, με υλικά και εμπειρίες. 
Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου ως προς την επιλογή 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου, την οργάνωση και τη διαδοχή των εκπαιδευτικών 
ενοτήτων, το ρυθμό της διδασκαλίας, κ.ά.(Σολομών, 2000:20). Η εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών σε κάθε είδους καινοτομιών είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
αναδειχτεί ο μόχθος, η πρωτοβουλία και η έμπνευση των εκπαιδευτικών, χωρίς να 
υπαγορεύονται από κανένα διευθυντή ή αναλυτικό πρόγραμμα (Μπαγάκης, 2000:13).  

 Σύμφωνα με πρόσφατες θεωρίες, όπως η προσωπική θεωρία, ο εκπαιδευτικός 
προβαίνει καθημερινά σε πολλές και σημαντικές επιλογές που αφορούν την τάξη, 
τους μαθητές και τη διδακτική διαδικασία. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός 
προβληματίζεται και αναζητά τα κριτήρια εκείνα που να προωθούν τη γνωστική και 
ηθική αυτονομία του μαθητή, την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μέσα 
στη σχολική τάξη, την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, που απαιτεί η ενεργός 
εμπλοκή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο προβληματισμένος και καταρτισμένος 
εκπαιδευτικός μεγιστοποιεί τη μάθηση, επιλέγει τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους 
και προωθεί την αυτοεκτίμηση και την ψυχική υγεία του παιδιού (Ματσαγγούρας, 
2006). 

 
Η Ψυχοκοινωνική προσέγγιση 
Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν προγράμματα που προσπαθούν να 
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ενδυναμώσουν τα άτομα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Καταβάλλονται 
προσπάθειες για κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου και για αύξηση της ικανότητας 
διεκδίκησης στην πρόληψη μιας βλαπτικής συμπεριφοράς ( ΚΕ.Θ.Ε.Α& Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., 
2000). Η προσέγγιση των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στηρίζεται σε σύγχρονες 
κοινωνικο-ψυχολογικές θεωρίες που αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στη 
συμπεριφορά, στη στάση, στις αξίες και τις πεποιθήσεις του ατόμου. Τα άτομα με 
λιγότερες περιβαλλοντικές πηγές στήριξης μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο να 
αντισταθούν σε διαπροσωπικές πιέσεις. Η ψυχολογική αλλαγή, η ανάπτυξη ρόλων, το 
γνωστικό μοντέλο και η εκπαίδευση των ατόμων στη διεκδίκηση στην ομάδα έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα αγωγής υγείας.  

 
Η Εφαρμογή στο σχολείο: 
Παρουσίαση Προγράμματος Αγωγής Υγείας για την ανάπτυξη αξιών και θετικών 

συμπεριφορών απέναντι στη διαφορετικότητα:  
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μία τάξη ενός σχολείου υποβαθμισμένης 

περιοχής, λόγω των εργοστασίων λιγνίτη. Η τάξη είχε 18 μαθητές από τους οποίους 
οι 12 ήταν αλλοδαποί (Βουλγαρία, Αλβανία). 

 
Στόχοι της διδακτικής πρότασης: 
Σύμφωνα με τα ΑΠΣ και τις δημιουργικές παρεμβάσεις των διδασκόντων στόχος 

μας ήταν η διαμόρφωση παιδαγωγικών συνθηκών μαθησιακής διαδικασίας, η 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων των μαθητών μέσα από την καλλιέργεια της 
συλλογικής προσπάθειας και η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης και 
της ικανότητας για υιοθέτηση αξιών και στάσεων ζωής. 

Αξίες που διδάχτηκαν: 
• Η αξία του σεβασμού της ετερότητας 
• Διαπροσωπικές σχέσεις 
• Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους- 

Μεθοδολογία: 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε είναι συνδυασμός των σύγχρονων 

διδακτικών μεθόδων που προσανατολίζονται όχι τόσο στην πληροφορία αλλά στο 
άτομο (εκπαίδευση στην επίγνωση κ.ά.), στην κοινωνία (ομαδική έρευνα, project, 
παίξιμο ρόλων, κ.ά.) και στη συμπεριφορά (ανάπτυξη αυτοελέγχου κ.ά.). 

Η Μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε είναι σύμφωνα με το Ψυχοκοινωνικό 
μοντέλο: Εισάγει τους μαθητές στην έννοια των αξιών κοινωνικής συνοχής και 
συγχρόνως αναπτύσσουν: α)τρόπους επικοινωνίας μέσα από συζήτηση σε μικρές 
ομάδες, στοχοθεσία, διάλογο, επισκέψεις, συνεντεύξεις, καταιγισμό ιδεών, παροχή 
πληροφοριών και συνεργασία γονέων. β)τρόπους επίλυσης συγκρούσεων μέσα από 
παιχνίδια ρόλων. γ) τρόπους λήψης αποφάσεων μέσα από συναπόφαση κανόνων, 
υπογραφή συμβολαίου και μελέτη περίπτωσης. δ) τρόπους συνειδητής επιλογής 
μέσα από βιβλιογραφική έρευνα, εικαστική- μουσική προσέγγιση, συνθετική - 
δημιουργική εργασία και παραγωγή εντύπου από τις εργασίες των ομάδων. ε) 
τρόπους διαχείρισης συναισθημάτων και ανάπτυξης προσωπικών σχέσεων μέσα από 
έκφραση συναισθημάτων και συνεργασία σε μικρές ομάδες. 

Η μεθοδολογία αυτή συγκεκριμένα προτείνει: 
• Την προσέγγιση της σχολικής τάξης ως ομάδας. 

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μέσα από την ενεργητική και βιωματική 
μάθηση παρέχει σ’ όλους τους μαθητές της τάξης δυνατότητες να βιώσουν το ζήτημα 
που ερευνούν, γεγονός το οποίο αναμένεται να επηρεάσει την κατανόηση και την 
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εκτίμηση του. Παράλληλα η ενεργητική - βιωματική μάθηση ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας του μαθητή και όχι μόνο της 
νοητικής του βελτίωσης, μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής στη 
διαδικασία κατανόησης του εαυτού μας (αυτογνωσία) και των εμπειριών μας. 

• Την εστίαση στην παιδαγωγική σχέση. 
Η μέθοδος αυτή έχει επίκεντρο τα παιδιά και επιτρέπει σ' αυτά να ερευνήσουν 

στάσεις, αξίες και πεποιθήσεις με ένα σίγουρο, μη απειλητικό τρόπο, ανταλλάσσοντας 
εμπειρίες και αντλώντας γνώση μέσα από τις εμπειρίες των άλλων. 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι να διοργανώνει παιδαγωγικές εμπειρίες που θα 
ενθαρρύνουν τους μαθητές να στοχαστούν πάνω στα συναισθήματα, στις ιδέες, 
στις αξίες, στις στάσεις τους και να δημιουργήσει στην τάξη μια ατμόσφαιρα 
συναισθηματικής υποστήριξης και αποδοχής. 

• Την ενεργητική ακρόαση ως τρόπο επικοινωνίας. 
Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας σύμφωνα με τον οποίο οι 

συνομιλητές καλούνται να αντιληφθούν και να κατανοήσουν όχι μόνο το 
περιεχόμενο των λόγων τους αλλά και τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από 
αυτά. Σκοπός είναι η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των συνομιλητών και η 
προαγωγή της σχέσης τους. 

Δραστηριότητες που έγιναν για το πρόγραμμα: « Ένα ουράνιο τόξο ο καθένας 
κουβαλά- Γνωρίζω τον εαυτό μου μέσα από τον άλλο». 

• Γνωρίζω τον εαυτό μου- γνωρίζω τους άλλους: Παιχνίδια γνωριμίας 
(εκπροσωπώντας τον εαυτό μου, μεγαλώνω και αλλάζω). Παιχνίδια 
ρόλων (το παιχνίδι του καθρέπτη, παιχνίδια με το πανωφόρι και το 
καπέλο, κ.ά.). Παιχνίδια εδραίωσης της εμπιστοσύνης (παζλ, ομαδικό 
κολλάζ, το δέντρο των αποτυπωμάτων, κ.ά.) 

• Γνωρίζω τα συναισθήματά μου (κανόνες, συμβόλαιο, ζωγραφίζω και 
μιλώ για τα συναισθήματά μου, το λεύκωμα των συναισθημάτων) 

• Θεατρικό (το χρώμα του δέρματος) 
Αξιολόγηση: 
Η εκπαιδευτική παρέμβαση σε ομάδες έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές και 

δασκάλους, μέσα από την αλληλεπίδραση, την ενεργό συμμετοχή και τον ανοικτό 
διάλογο να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες να αναπτύξουν την μεταξύ τους 
επικοινωνία, να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία της μάθησης και να ενισχυθεί η 
αλληλεπίδραση και η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τους άλλους. 

Απέκτησαν μέσα από βιωματική μάθηση νέες εμπειρίες, εκφράστηκαν 
διαφορετικές απόψεις και αναπτύχθηκαν δεξιότητες για συζήτηση και 
διαπραγμάτευση. Αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες όπως η ετερότητα, η «ανοχή στη 
διαφορετικότητα» ο «πολυπολιτισμικός πλουραλισμός» και η συγκρότηση 
ταυτότητας ως αξίες κοινωνικής συνοχής.  

Συμπερασματικά στόχος και σκοπός των διδακτικών παρεμβάσεων θα πρέπει να 
είναι η καθιέρωση του πειραματισμού και η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών, ανοίγοντας ορίζοντες στο νέο και διαφορετικό. 
Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης να είναι ο εμπλουτισμός του σχολικού 
προγράμματος με τα ενδιαφέροντα των μαθητών με θέματα κοινωνικής 
προτεραιότητας, η ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων και η ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης όλων των μαθητών. 
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