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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΣΕΝΑΡΙΟΥ- ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 
1.1. Γνωστικό αντικείµενο-∆ιδακτική ενότητα: 
Αρχές Φιλοσοφίας- Β΄ τάξη ΓΕ.Λ. 
Κεφάλαιο 1.Ξεκινώντας από την απορία. Ενότητα τέταρτη: Φιλοσοφία και 
κοινωνία. 1. Αµφισβητήσεις της αξίας της φιλοσοφίας. 2. Η χρησιµότητα της 
φιλοσοφίας 
 

1.2. Συντάκτης-δηµιουργός : 
Καραντώνη Χριστίνα, καθηγήτρια ΠΕ02 στο Π.Π.Λ.Π.Π. 

 
1.3. Γενικός Σκοπός:  
Γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η καλλιέργεια της φιλοσοφικής 
σκέψης ως στάσης απέναντι στις ιδέες, στα πράγµατα, τα ζητήµατα, τις 
προκλήσεις της ζωής. Η ανάδειξη της αξίας του φιλοσοφείν  τόσο για τον 
ιδιωτικό όσο και για τον δηµόσιο-κοινωνικό βίο.   
 

1.4. Επιµέρους στόχοι : 
Α. Σε επίπεδο γνώσεων επιδιώκεται οι µαθητές : 
1. Να εµπεδώσουν  την προγενέστερη γνώση και να εµβαθύνουν  στην 
ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης και τους βασικούς στόχους της 
φιλοσοφικής δραστηριότητας  2. Να αναλύουν τις πληροφορίες που τους 
παρέχονται µέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές 3. Να ορίσουν 
τα όρια  της  σάτιρας  και να κατανοήσουν τη λειτουργία της 4. Να 
διερευνήσουν τη σχέση µεταξύ θεωρίας και πράξης, λόγων και έργων   
5. Να πληροφορηθούν για τις περιπτώσεις φιλοσόφων που υπέστησαν 
διώξεις, καθώς και το κλίµα της εκάστοτε εποχής που ευνόησε-ή/και  ευνοεί- 
τον εναντίον τους πόλεµο 6. Να εντοπίσουν, απαριθµήσουν και 
κατηγοριοποιήσουν τη χρησιµότητα της φιλοσοφίας σύµφωνα µε τους  
βασικούς στόχους της φιλοσοφικής δραστηριότητας.  
 
 
Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων επιδιώκεται οι µαθητές: 
1. Να αναγνωρίζουν την αµφισβήτηση ως µια διαδικασία που µπορεί να 
προάγει τη σκέψη ή να την «καθηλώνει»ανάλογα µε τον τρόπο που 
εκδηλώνεται  και τα αίτια /κίνητρα που την υπαγορεύουν  2. Να διακρίνουν 
ότι η διατύπωση µιας κρίσης δεν εξαρτάται µόνο από το αντικείµενο της 
κρίσης  αλλά και από το νοούν υποκείµενο. Να αντιληφθούν  δηλαδή ότι η 
κρίση-αµφισβήτηση εξαρτάται από την οπτική γωνία, την θέση/κατάσταση 
του κρίνοντος  3. Να αναπτύξουν την  ικανότητα σύνδεσης  της θεωρίας µε 
την πράξη  4. Να καλλιεργήσουν  την αναλυτική και συνθετική ικανότητα, την 
κριτική ικανότητα και στάση απέναντι σε στερεότυπα αλλά και διάφορες 
πληροφορίες-πηγές 5. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο.  
 
Γ. Σε επίπεδο στάσεων-αξιών επιδιώκεται οι µαθητές 1. Να ασκηθούν 
στην  διατύπωση φιλοσοφικών ερωτηµάτων, στην αναζήτηση, διατύπωση 
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των  δυνατών απαντήσεων σε ένα ερώτηµα  καθώς και στον λογικό/κριτικό 
έλεγχό τους εις τρόπον ώστε ο φιλοσοφικός στοχασµός να αποτελέσει –
κατά το δυνατόν- στάση ζωής 2. Να διακρίνουν  τα  φιλοσοφικά  θέµατα  
που προκύπτουν ή τίθενται µέσα από καθηµερινές εκφάνσεις της ζωής 3. 
Να συνειδητοποιήσουν τη χρησιµότητα της φιλοσοφίας και τη συµβολή της 
στην προσωπική ανάπτυξη του ατόµου και την κοινωνική πρόοδο 4. Να 
ερµηνεύουν την στάση τόσο των πνευµατικών ανθρώπων όσο και των 
πολιτικών ηγετών απέναντι στα φλέγοντα θέµατα κάθε εποχής 5. Να 
διαµορφώσουν σταδιακά την από «απόσταση» θέαση των πραγµάτων, 
µακριά από δογµατισµούς και προκαταλήψεις  6. Να συνειδητοποιήσουν την 
ανάγκη συνέπειας µεταξύ λόγων και  έργων, την ανάγκη  υιοθέτησης ενός 
κώδικα αξιών που θα κατευθύνει τη ζωή µας 7. Να συνεργάζονται στα 
πλαίσια της οµάδας, να σκέπτονται δηµιουργικά, να συζητούν, 
αποφασίζουν, να επιχειρηµατολογούν, να δρουν από κοινού για την 
υλοποίηση ενός έργου.  
 

1.5.∆ιάρκεια : 
4 διδακτικές ώρες. ∆ύο  συνεχόµενα διδακτικά δίωρα σε διαφορετική ηµέρα.  

 
1. 6. ∆ιδακτική  µέθοδος: 
Η  συγκεκριµένη διδακτική πρόταση στηρίζεται στη µέθοδο project .  
 

1.7 .Εργαλεία-µέσα : 
 α.  Φυλλοµετρητής.  
 β.  Ψηφιακή βιβλιοθήκη [Perseus]  
 γ.  Ψηφιακά βιβλία µαθητή  
 δ.  Ιστολόγια  
 ε.   Βίντεο 
 στ. Ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια [Βικιπαίδεια] 
 ζ.   Πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου 
 η.  Λογισµικό  προβολής παρουσιάσεων  
 θ.  Πρόγραµµα ζωγραφικής  
 ι.   Χρονογραµµή  
   
 
 
 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 

2.1 Γενική Περιγραφή ∆ιδακτικής Πρακτικής [Α΄δίωρο] 
 
2.1.1.α. 1η ∆ιδακτική ώρα  
 
-Σύνδεση µε τα προηγούµενα: Ζητείται από τους µαθητές να 
προσδιορίσουν τη σχέση µεταξύ επιστήµης και φιλοσοφίας. [3’] 
- Ανακοίνωση της νέας [τέταρτης] ενότητας [Φιλοσοφία και κοινωνία]  και 
αναγραφή της   στον πίνακα, καθώς και της υποενότητας 1 [Αµφισβητήσεις 
της αξίας της φιλοσοφίας] .  
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-Αφόρµηση: Συγχρόνως τίθεται ως ερώτηµα στους µαθητές εάν η 
αµφισβήτηση της αξίας της φιλοσοφίας µπορεί κατά τη γνώµη τους να 
εκτιµηθεί ως µία διεργασία θετική ή αρνητική. Αναγράφουµε στον πίνακα  
κωδικοποιηµένο  το συµπέρασµα, το οποίο απορρέει από τις απαντήσεις των 
µαθητών, εις τρόπον ώστε να µην θεωρείται εξ αρχής απορριπτέα η 
αµφισβήτηση της αξίας της φιλοσοφίας και να αναδειχθεί η ιδέα ότι η όποια 
αµφισβήτηση  σχετίζεται µε τον τρόπο που ασκείται η φιλοσοφική 
δραστηριότητα αφενός, αλλά και µε τον τρόπο που το νοούν [αµφισβητούν] 
υποκείµενο την προσλαµβάνει, ανάλογα δηλαδή µε τη θέση, την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται,  την οπτική  του γωνία.  
 Εξηγούµε στη συνέχεια πως απαντήσεις στα ερωτήµατα που προκύπτουν 
σχετικά µε το ποιοί, πότε, µε ποιό τρόπο και για ποιούς λόγους αµφισβητούν 
την αξία της φιλοσοφίας θα δοθούν  µέσα από τις οµάδες εργασίας,  και πως 
θα επιχειρήσουµε να διαµορφώσουµε τη δική µας άποψη πάνω στο θέµα  [7΄]  
 
∆ιευκρινίζεται στους µαθητές  ότι έχουν στη διάθεσή τους 40΄λεπτά [µπορούν 
όποιοι θέλουν να αξιοποιήσουν και το δεκάλεπτο διάλειµµα] και πως ο χρόνος 
που έχουν στη διάθεσή τους για την παρουσίαση των εργασιών τους στην 
ολοµέλεια αναγράφεται στο φύλλο εργασίας.  
 
Τα φύλλα εργασίας βρίσκονται σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας των 
υπολογιστών του εργαστηρίου, ενώ υπάρχει σύνδεση µε τον server, έτσι ώστε 
να είναι δυνατή, µετά τη συµπλήρωσή τους, η προβολή  όσων εργασιών 
υποβάλλονται «γραπτώς». Κάθε οµάδα έχει στη διάθεσή της δύο 
υπολογιστές.  
 
Στο κάθε φύλλο εργασίας είναι ενσωµατωµένη η κοινή άσκηση για το σπίτι, 
έτσι ώστε, εάν ο χρόνος το επιτρέψει, να παρέχεται η δυνατότητα  για 
σύνθεση.  
 
2.1.1.β. 2η ∆ιδακτική ώρα 
 
Τα πρώτα πέντε λεπτά δίδονται για την ολοκλήρωση των εργασιών των 
µαθητών. 
 
  
-Παρουσίαση των εργασιών στην ολοµέλεια.  [30΄] 
Όπου η διδάσκουσα κρίνει αναγκαίο, παρεµβαίνει έτσι ώστε όλες οι οµάδες 
να διαµορφώσουν εικόνα  για τη συµβολή των υπολοίπων οµάδων  στους  
γνωστικούς  στόχους  που έχουν τεθεί. ∆εν κρίθηκε απαραίτητο  να δοθεί 
κοινό φύλλο εργασίας, κάτι που θα απαιτούσε επιπλέον χρόνο, αφού τόσο η 
φύση των εργασιών της κάθε οµάδας, όσο και ο ρόλος της διδάσκουσας 
συµβάλλουν στην διαµόρφωση της συνολικής εικόνας.   
 
                               
 
 

  2.1.2 Φύλλα Εργασίας 
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Οµάδα Α΄ [Οι ηθοποιοί] & οµάδα Β΄ [Οι θεωρητικοί]: 
 
Α.  Αφού µελετήσετε τα αποσπάσµατα από : 

1. τις Νεφέλες του Αριστοφάνη [µτφρ.Γ.Σουρή] 
2. Τον Ρινόκερο του Ιονέσκο 
3. Τον  διάλογο  του Λουκιανού ∆ραπέται 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.
01.0462%3Asection%3D3 , 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.
01.0462%3Asection%3D4  
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.
01.0462%3Asection%3D21  
 

Β. 1.Το λήµµα της wikipedia για την σάτιρα 
     2.Το άρθρο του Μ. Κωνσταντάκου «Ο Αίσωπος, ο Κάφκα και η σάτιρα της  
        ακαδηµαϊκής φιλοσοφίας» 

3.Την συνέντευξη του Τ.Θεοδωρόπουλου στην Ελευθεροτυπία 
 
 

 
Οµάδα Α:  Με ένα δραµατοποιηµένο διάλογο ανάµεσα στην 
προσωποποιηµένη Σάτιρα αφενός και την Φιλοσοφία αφετέρου,  να 
παρουσιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο η σάτιρα αντιµετωπίζει διαχρονικά τους 
φιλοσόφους .[5’] 

 
Οµάδα Β: Η σάτιρα που έχει ως αντικείµενό της τη φιλοσοφία και τους 
φιλοσόφους αποτελεί κατά τη γνώµη σας ένα τρόπο αµφισβήτησης της αξίας 
της; Η απάντησή  σας να δοθεί σε γραπτό λόγο µε τη χρήση του επεξεργαστή 
κειµένου. [5΄]  
 
 
Οµάδα Γ΄ [Οι πρακτικοί]΄: 
 
 Μία από τις κατηγορίες κατά της φιλοσοφίας είναι ότι επικεντρώνεται στη 
θεωρία και παραβλέπει την πράξη.  
Αφού µελετήσετε τα αποσπάσµατα από : 
 
1. Τον Περικλέους Επιτάφιο του Θουκυδίδη [ Κεφ. 40. η πρώτη ηµιπερίοδος] 
2. Τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα [318 Ε-οι τρεις  πρώτες παράγραφοι] ] 
3. Το άρθρο   «Σκέψη :Θεωρία και πράξη » του Ιωάννη Χριστοδούλου   
 
σε µία σύντοµη παρουσίαση [power point] [ 5 ΄]  να αντικρούσετε την ανωτέρω  
κατηγορία.  
 
 
 

Οµάδα ∆΄ [Οι ερµηνευτές]: 
 
 Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο µε την αλληγορία του σπηλαίου από την 
Πολιτεία του Πλάτωνα : 
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Α. Να αναδιηγηθείτε στην ολοµέλεια την υπόθεσή του [σε προφορικό λόγο][ 
5’] 
Β. Να δώσετε-σε προφορικό λόγο- τη δική σας εξήγηση για την απροθυµία 
του απελεύθερου δεσµώτη να µεταδώσει  την αλήθεια στους πρώην 
συντρόφους του [δεσµώτες]. [5’] 
 
 
 
Οµάδα Ε΄[Οι ιστορικοί]: 
 
Αφού συγκεντρώσετε  στοιχεία για τις περιπτώσεις φιλοσόφων που 
συγκρούστηκαν µε το κατεστηµένο της εποχής τους, [Σωκράτης, 
Πρωταγόρας, Υπατία, Τζορντάνο  Μπρούνο, Σπινόζα, , Μπέρτραντ Ράσελ], 
να δηµιουργήσετε µια χρονογραµµή, στην οποία να αποτυπώνεται η εποχή 
στην οποία έζησαν, η αιτία της δίωξης και το είδος της δίωξης  που 
υπέστησαν.  [5΄] 
 
 
2.1.3. Εργασία για το σπίτι 
 
“Η αντίθεση της φιλοσοφίας προς την πραγµατικότητα προκύπτει από τις αρχές της. Η φιλοσοφία 

επιµένει στο ότι οι πράξεις και οι σκοποί του ανθρώπου δεν πρέπει να είναι το προϊόν της τυφλής 

αναγκαιότητας. Ούτε οι έννοιες της επιστήµης ούτε η µορφή της κοινωνικής ζωής ούτε ο κυρίαρχος 

τρόπος του σκέπτεσθαι ούτε τα κυρίαρχα ήθη πρέπει να γίνονται αποδεκτά χωρίς σκέψη και να 

υιοθετούνται αβίαστα. Η φιλοσοφία έθεσε τον εαυτό της αντιµέτωπο µε την απλή παράδοση σ’ ό,τι 

αφορά τα αποφασιστικά προβλήµατα της ύπαρξης και επωµίστηκε τον άχαρο ρόλο να ρίξει το φως της 

συνείδησης ακόµη και πάνω σ’ εκείνες τις ανθρώπινες σχέσεις και µορφές αντίδρασης που έχουν 

ριζώσει τόσο βαθιά, ώστε να µοιάζουν φυσικές, αµετακίνητες και αιώνιες. […] Η σκέψη δεν πρέπει 

απλώς να περιορίζεται µέσα στις ειδικές επιστήµες και στην πρακτική εκµάθηση των επαγγελµάτων, 

αλλά να εξετάζει συστηµατικά τις υλικές και διανοητικές προϋποθέσεις που γίνονται αποδεκτές χωρίς 

συζήτηση, να εµποτίζει µε ανθρώπινο σκοπό εκείνες τις σχέσεις της καθηµερινής ζωής που έχουν 

δηµιουργηθεί και διατηρηθεί σχεδόν στα τυφλά…Αυτό ήταν το θέµα στη δίκη του Σωκράτη. Ο 

Σωκράτης αντέτασσε στην απαίτηση της υποταγής, στα ήθη που προστατεύονταν από τους θεούς και 

της ανενδοίαστης προσαρµογής στις παραδοσιακές µορφές της ζωής, την αρχή ότι ο άνθρωπος πρέπει 

να γνωρίζει τι κάνει και να πλάθει µόνος του τη µοίρα του. Ο θεός του κατοικεί µέσα του, δηλαδή στο 

λογικό και στη θέλησή του. Σήµερα οι συγκρούσεις στη φιλοσοφία δε φαίνονται πια σαν διαµάχες 

πάνω στους θεούς, αλλά αυτό δε σηµαίνει καθόλου ότι η κατάσταση του κόσµου είναι λιγότερη 

κρίσιµη…Αν θέλουµε να υποστηρίξουµε ότι ο Λόγος έχει συµφιλιωθεί µε την πραγµατικότητα και ότι 

η αυτονοµία του ανθρώπου έχει εξασφαλιστεί µέσα σε αυτή την κοινωνία, η αρχική λειτουργία της 

φιλοσοφίας είναι ακόµη πολύ ουσιαστική”. 
(Μ. Χορκχάιµερ, “Η κοινωνική λειτουργία της φιλοσοφίας”, στο Φιλοσοφία 

και κοινωνική κριτική, εκδ. Ύψιλον, 1984, σ. 153, 156, 158-159, 163) 

 

1. Πώς αντιλαµβάνεστε την άποψη του Χορκχάϊµερ ότι  «Η αντίθεση της 

φιλοσοφίας προς την πραγµατικότητα προκύπτει από τις αρχές της;» 

2. Ποιοι  εντέλει ενοχλούνται από την φιλοσοφία  ή την  φοβούνται ; 
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2.3. Γενική Περιγραφή ∆ιδακτικής Πρακτικής [Β΄δίωρο] 
 
 
 
2.3.1.α. 3η διδακτική ώρα  
- Παρουσίαση και σύντοµος σχολιασµός 2-3 εργασιών των µαθητών[7’] 
- Οι µαθητές καλούνται να αναφέρουν επιγραµµατικά κάποια στοιχεία που 
επιβεβαιώνουν την αξία της φιλοσοφίας. [5΄]  
-Στη συνέχεια τους καλούµε, εργαζόµενοι σε οµάδες [στις ίδιες που 
εργάστηκαν και τις προηγούµενες διδακτικές ώρες] να καταγράψουν 
αναλυτικότερα τη χρησιµότητα της φιλοσοφίας για το άτοµο και την κοινωνία, 
στηριζόµενοι   στο βασικό έργο της φιλοσοφίας, όπως παρουσιάζεται στην 
πρώτη ενότητα του βιβλίου τους.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι οµάδες έχουν στη διάθεσή τους 40 λεπτά για να 
ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, και όσο χρόνο αναγράφεται στο φύλλο 
εργασίας τους για να τις παρουσιάσουν.  
 
Για τον τρόπο εργασίας-αριθµό υπολογιστών κ.λπ. ισχύει ό,τι και στην 
προηγούµενη διδακτική ενότητα.  
 
 
2.3.1.β.  4η διδακτική ώρα  
 
-Οι µαθητές έχουν στη διάθεσή  τους πέντε λεπτά για να ολοκληρώσουν τις 
εργασίες τους.  
-Παρουσίαση των εργασιών στην ολοµέλεια. [35΄] 
-Σύνοψη από την διδάσκουσα µε αναφορά στην  συνεισφορά των φιλοσόφων 
της εποχής του ∆ιαφωτισµού στις ιδέες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του 
κοινωνικού συµβολαίου.  
 
 
 

2.3.2. Φύλλα εργασίας 
 

 
Οµάδα Α΄ Οι ηθοποιοί [Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων] 
Αφού παρακολουθήσετε την ταινία Ο κόσµος της Σοφίας που δηµιούργησαν 
οι µαθητές της Γερµανικής σχολής Θεσσαλονίκης (2004)  

 
α)  να διηγηθείτε µε συντοµία την ταινία [5΄] 
β) να δραµατοποιήσετε µια δική σας ιστορία στην οποία να 
καταδεικνύεται   η χρησιµότητα της αιτιολόγησης βασικών 
πεποιθήσεων, βασικού  στόχου  της φιλοΣοφίας. [5΄] 
 
 



 7 

 
Οµάδα Β ΄ Οι θεωρητικοί [∆ιαµόρφωση µιας συνολικής θεώρησης του 
κόσµου και της θέσης του ανθρώπου µέσα σ’ αυτόν. ] 
 
Μια φίλη και συµµαθήτριά σας αναγκάστηκε για οικογενειακούς λόγους να 
µεταναστεύσει στις Η.Π.Α.  

Αφού µελετήσετε : 
1. την οµιλία µε τίτλο «Η πρακτική ανάγκη της φιλοσοφίας στη ζωή»  
2.  το άρθρο «Γιατί οι µαθητές στη Γαλλία διδάσκονται φιλοσοφία»   
 
 

να της αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση 
karantoni@sch.gr , στην οποία αφενός θα επιχειρείτε να 
απαλύνετε την στεναχώρια της που βρίσκεται µακριά σας 
[χρησιµοποιώντας κατά το δυνατόν επιχειρήµατα µε φιλοσοφική 
χροιά]  και αφετέρου θα εκφράζετε τους προβληµατισµούς σας 
γύρω από το µάθηµα της φιλοσοφίας που διδάσκεσθε και 
ειδικότερα γύρω από τη δυνατότητα που προσφέρει η 
φιλοσοφία για µια συνολική θεώρηση του κόσµου και της θέσης 
του ανθρώπου µέσα  σ’ αυτόν. [5΄] 

 
 
 
 
 
Οµάδα Γ ΄ Οι πρακτικοί  [Καθοδήγηση της πράξης και οργάνωση του 
τρόπου ζωής µας] 
 
Αφού µελετήσετε : 

1. Το δοκίµιο του Γ.Μπασκόζου «Μην πανικοβάλλεσαι, διάβασε 
φιλοσοφία», σχετικά µε  το έργο του Αλαίν ντε Μποτόν, Η παρηγορία 
της φιλοσοφίας  

2. Το  άρθρο του ∆. Μπαλτά « Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, µεταξύ του 
είναι και του έχειν» 
 

Σε ένα άρθρο που θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του 
σχολείου σας, να δείξετε, εάν και πώς η φιλοσοφία µπορεί να 
επηρεάσει τις πράξεις και τον τρόπο ζωής µας. [7΄] 
 

 
Οµάδα ∆ ΄ Οι  ερµηνευτές-καλλιτέχνες 
 
Το Πανεπιστήµιο Πατρών διοργανώνει  συνέδριο µε θέµα « Φιλοσοφώντας 
βλέπουµε τα πράγµατα αλλιώς» και έχει προκηρύξει ανοιχτό  διαγωνισµό για 
τη δηµιουργία της σχετικής  αφίσας.  
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Αντλώντας στοιχεία από τους παρακάτω πίνακες  

α. τον πίνακα του Χόπερ ( Edwuard Hopper) Cape Cod  Morning (1950) 

 

β. τον πίνακα του Μαγκρίτ (René Magritte) The false mirror (1928)  

 

γ.  τον πίνακα του Μαγκρίτ (René Magritte ) La Clairvoyance,(1936)  

 

ή χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε εικόνα θεωρείτε πρόσφορη, να 
δηµιουργήσετε την δική σας αφίσα [ χρησιµοποιώντας το 
πρόγραµµα ζωγραφικής ] µε την οποία θα συµµετάσχετε στον 
διαγωνισµό  και στη συνέχεια ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης 
να υποστηρίξετε την πρότασή σας.  [7΄] 
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Οµάδα Ε ΄ Οι Ιστορικοί των ιδεών [∆ιασάφηση βασικών εννοιών] 
Αφού µελετήσετε  

1. Τον ορισµό του Αριστοτέλη για την τραγωδία  
2. Τα προτεινόµενα λήµµατα για την αλήθεια  την πραγµατικότητα  την 

γνώση , την συνείδηση και την ηθική  
3. Το απόσπασµα από το έργο του Thomas Nagel, Θεµελιώδη 

φιλοσοφικά προβλήµατα, που ακολουθεί  
 

Το κύριο µέληµα της φιλοσοφίας είναι να ελέγξει και να κατανοήσει πολύ 
κοινές έννοιες, που όλοι µας τις χρησιµοποιούµε καθηµερινά χωρίς να τις 
σκεφτόµαστε. Ένας ιστορικός µπορεί να ζητήσει να µάθει τι συνέβη κάποτε 
στο παρελθόν, αλλά ένας φιλόσοφος θα ρωτήσει: τι είναι χρόνος; Ένας 
µαθηµατικός µπορεί να ερευνά τις πιθανές σχέσεις µεταξύ των αριθµών, αλλά 
ένας φιλόσοφος θα αναρωτηθεί: τι είναι αριθµός; Ένας φυσικός θα ζητήσει να 
µάθει από τι συνίστανται τα άτοµα ή πώς εξηγείται η βαρύτητα, αλλά ένας 
φιλόσοφος θα αναρωτηθεί: πώς µπορούµε να γνωρίζουµε αν υπάρχει κάτι 
έξω από τη νόησή µας; Ένας ψυχολόγος µπορεί να ερευνήσει πώς µαθαίνουν 
τα παιδιά µια γλώσσα, αλλά ένας φιλόσοφος θα ρωτήσει: τι είναι αυτό που 
κάνει µια λέξη να έχει κάποιο νόηµα; Ο καθένας µπορεί να αναρωτιέται αν 
είναι κακό να τρυπώνεις στο σινεµά χωρίς εισιτήριο, αλλά ένας φιλόσοφος θα 
ρωτήσει: γιατί µια πράξη είναι καλή ή κακή; 
(Thomas Nagel, Θεµελιώδη φιλοσοφικά προβλήµατα, µτφρ. Χριστίνα 
Μιχαλοπούλου - Βέικου, εκδ. Σµίλη, Αθήνα 1989 σ.12-13 ) 

 

Να αναφέρετε-καταγράψετε  επιγραµµατικά µε τη χρήση 
λογισµικού παρουσιάσεων,  την χρησιµότητα από τη διασάφηση 
γενικών εννοιών –βασικό έργο της φιλοσοφίας- τόσο  για το άτοµο 
όσο και για  την κοινωνία . [5΄] 
 
2.3.3. Εργασία για το σπίτι 
 
Να συλλέξετε πληροφορίες για τον Ζαν Πωλ  Σαρτρ και τον Νόαµ Τσόµσκι και 
σε ένα κείµενο  150 -200 λέξεων να δείξετε ποια  ήταν η συµβολή τους στην 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για  τα φλέγοντα θέµατα  της εποχής 
[τους].  
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 3.1.Αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής  
  
Η αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής είναι κατά κύριο λόγο διαµορφωτική,ο/ 
η διδάσκων/ διδάσκουσα δηλαδή, παρακολουθώντας και κατευθύνοντας τις 
οµάδες εντοπίζει τις όποιες αδυναµίες του αρχικού σχεδιασµού και προβαίνει 
στις δυνατές τροποποιήσεις. Κατά τις παρουσιάσεις, επίσης, στην ολοµέλεια 
των εργασιών των µαθητών, αξιολογεί συγχρόνως και το αποτέλεσµα της 
διδακτικής πρακτικής. Η συµπλήρωση, ωστόσο, από τους µαθητές του 
σχετικού φύλλου αξιολόγησης, κρίνεται χρήσιµο να γίνει σε επόµενο   χρόνο, 
έτσι ώστε να αποτυπώσει µια πιο «ψύχραιµη» άποψη-στάση  των µαθητών 
για την προηγηθείσα εµπειρία τους.  
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 

 

Το ερώτηµα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Η διδακτική πρακτική 
ήταν κατά τη γνώµη 
σας ενδιαφέρουσα; 

    

Η δ.π. σάς βοήθησε να 
εξοικειωθείτε 

περισσότερο µε την 
Φιλοσοφία; 

    

Θεωρείτε ότι οι 
γνωστικοί στόχοι 
επετεύχθησαν; 

    

Η δ.π. συνέβαλε κατά 
τη γνώµη σας στην 

καλύτερη 
προετοιµασία σας για 

τις εξετάσεις; 

    

Η συνεργασία µε τους 
συµµαθητές σας στα 
πλαίσια της οµάδας 
εκτιµάτε πως ήταν 

καλή; 

    

Θα θέλατε να γίνονται 
συχνά ανάλογες 

πρακτικές; [στα κενά 
πεδία αιτιολογήστε την 

επιλογή σας] 
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Σηµειώστε το µεγαλύτερο κατά τη 
γνώµη σας πλεονέκτηµα της 

πρακτικής 

 

 
 

Σηµειώστε το µεγαλύτερο κατά τη 
γνώµη σας µειονέκτηµα της 

πρακτικής 
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