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ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕ∆ΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ : ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ καθηγήτρια ΠΕ2  του ΠΠΛΠΠ 

 

 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1.1. Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας  

      Το πρόβληµα της Προόδου .Προσέγγιση του προβλήµατος µέσα από συνδυασµό διδακτικών µεθόδων 

      Φιλοσοφία Β΄Λυκείου [σελ 233-237] 

 

1.2. Σκοπός και στόχοι:  
      Γενικός σκοπός είναι να προσεγγίσουν οι µαθητές ένα φιλοσοφικό πρόβληµα, αυτό της Προόδου, και 

       να αναπτύξουν οι ίδιοι κάποιας µορφής φιλοσοφικό στοχασµό.  

Επιµέρους στόχοι είναι οι µαθητές: 1. Να διακρίνουν την τρέχουσα χρήση και σηµασία µιας έννοιας 

από την φιλοσοφική και να προβληµατιστούν πάνω στο πώς συνειδητά ή ασυνείδητα νοηµατοδοτούσαν 

–έως τώρα- τη λέξη πρόοδος, στο τι εκλαµβάνουν ή θεωρούν ως πρόοδο. 

       2.Να ασκηθούν στην αναζήτηση του νοήµατος µιας λέξης, µέσω της ετυµολογίας. 

       3.Να συγκρίνουν και να διακρίνουν την έννοια της προόδου µε άλλες συγγενείς έννοιες όπως π.χ. 

       εξέλιξη ή ανάπτυξη.  

       4. Να κατανοήσουν τη διαφορά ανάµεσα στην γραµµική και την κυκλική 

       αντίληψη για το χρόνο, και το πώς οι απόψεις περί προόδου στηρίζονται στην πρώτη. 

       5.Να επισηµάνουν την ανάγκη καθορισµού κάποιου κριτηρίου βάσει του οποίου προβαίνουµε σε  

       συγκρίσεις. Εν προκειµένω, την ανάγκη καθορισµού του κριτηρίου βάσει του οποίου συγκρινόµενες δύο 

       καταστάσεις, η µία εκτιµάται ως καλύτερη και ανώτερη, ενώ αντίστοιχα η άλλη ως χειρότερη και 

       κατώτερη.  

       6. Να προβληµατιστούν πάνω στη σχετικότητα µε την οποία περιβάλλονται οι περί προόδου αντιλήψεις, 

       λόγω της ποικιλίας των κριτηρίων που µπορούν να υιοθετηθούν κατά τη σύγκριση. [π.χ. τεχνολογική 

       τελειότητα – ηθική βελτίωση - κοινωνική ισότητα κ.λ.π.]  

       7. Να επιχειρήσουν την ανίχνευση προβληµατισµών πάνω στο θέµα της προόδου, µέσα από την τέχνη . 

       Να βιώσουν  συναισθήµατα που γεννά η θέαση της εικόνας και ο ποιητικός λόγος, εξ αφορµής 

       σηµαινόντων και σηµαινοµένων, να στοχαστούν.  

       8. Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε οτιδήποτε παρουσιάζεται ως προοδευτικό ή πρωτοποριακό. 

       9. Να καλλιεργήσουν τη συνεργασία, το οµαδικό πνεύµα , το διαλέγεσθαι και  το φιλοσοφείν. 

 

1.3. Μέθοδοι διδασκαλίας 
Η µέθοδος που υιοθετείται αποτελεί κράµα διδακτικών µεθόδων και τεχνικών, όπως , της µετωπικής 

διδασκαλίας, της διαλεκτικής- µαιευτικής και ειδικότερα του στοχευµένου διαλόγου, της διάλεξης, της 

ιδεοθύελλας , της βιωµατικής και οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

 

1.4. Μέσα- υλικά 

        1. Πίνακας 

        2. Η/Υ-προβολέας  για την προβολή-παρουσίαση  των κυρίων σηµείων σε power point και την 

           προβολή  φωτογραφιών. 

        3.Έντυπο υλικό [ Εκτυπωµένες φωτογραφίες,διάγραµµα Ιστορίας της Φιλοσοφίας φωτοτυπία ποιήµατος, 

           φύλλα εργασίας , κείµενο για εργασία στο σπίτι, φύλλο αξιολόγησης.] 
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1.5. ∆ιάρκεια  

         Μία διδακτική ώρα, 45 λεπτά. 

       

 

 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

2.1. Α΄ φάση διδασκαλίας : Αφόρµηση [5΄] 

Ανακοινώνεται στους µαθητές το θέµα του µαθήµατος « Το πρόβληµα της Προόδου» , και  τους ζητούµε 

να αναφέρουν την πρώτη λέξη ή  εικόνα ή σκέψη που η λέξη Πρόοδος τους φέρνει στο νου. 

Ανάλογα µε τις απαντήσεις τους και υπενθυµίζοντάς τους  τους δύο από τους βασικούς στόχους της 

φιλοσοφικής δραστηριότητας, δηλαδή τη διασάφηση εννοιών και την αιτιολόγηση βασικών 

πεποιθήσεων, παρουσιάζουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθούµε. 

 

2.2 Β΄ φάση διδασκαλίας: Παρουσίαση  του προβλήµατος της Προόδου και  προβληµατισµός πάνω 

      στις παραµέτρους που συνθέτουν το πρόβληµα  [12-15΄] 

       1. Καλούµε τους µαθητές να προσδιορίσουν το περιεχόµενο που αποδίδουµε στη λέξη πρόοδος  

        κατά την τρέχουσα-καθηµερινή χρήση της γλώσσας και να τη συγκρίνουν µε τις συγγενείς  

        νοηµατικά λέξεις , όπως  εξέλιξη και ανάπτυξη. 

        2.Προτρέπουµε τους µαθητές να αναζητήσουν την ετυµολογία της λέξης και να επιχειρήσουν τον  

        προσδιορισµό της έννοιας, µέσα από την οπτική της φιλοσοφίας. Σηµειώνουµε στον πίνακα : 

              χειρότερη κατάσταση   →   καλύτερη κατάσταση   

                                                  πρόοδος 

        Στη συνέχεια συµπληρώνουµε λίγα ιστορικά στοιχεία  για το πότε η λέξη αποκτά ειδικό 

        φιλοσοφικό βάρος. [Στωικισµός- Νεοπλατωνισµός- ∆ιαφωτισµός] 

        3.Με αφορµή το διάγραµµα στον πίνακα και την ετυµολογία της λέξης [προ-οδός] αναφερόµαστε στη 

        γραµµική αντίληψη για το χρόνο , πάνω στην οποία στηρίζονται οι θεωρίες περί προόδου,  και τις 

        αντιδιαστέλλουµε µε τις κυκλικές αντιλήψεις για το χρόνο, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι θεωρίες 

        που µιλούν για στάδια ακµής και παρακµής. 

        4. Χρησιµοποιώντας κάποιο παράδειγµα, θέτουµε στους µαθητές το ερώτηµα εάν κατά τη σύγκριση 

        και την αξιολόγηση - χαρακτηρισµό καταστάσεων ως χειρότερων ή καλύτερων, ανώτερων ή  

        κατώτερων είναι λογικά αναγκαία η χρήση κάποιου προσδιορισµού . Μέσα από στοχευµένες  

        ερωτήσεις  ,δηλαδή, κατευθύνουµε τους µαθητές να διαπιστώσουν πως είναι  αναγκαία η θέσπιση –  

        υιοθέτηση ενός τέτοιου κριτηρίου. 

        5. Παροτρύνουµε τους µαθητές να συγκρίνουν καταστάσεις ή ιστορικές περιόδους  χρησιµοποιώντας 

        διαφορετικό κάθε φορά κριτήριο  και να εκτιµήσουν σε ποιες– κατά τη γνώµη τους - περιπτώσεις  

        συντελείται πρόοδος. [π.χ.  Περίοδος  Β΄ Παγκοσµίου πολέµου – περίοδος  Μεσοπολέµου. Κριτήριο 1  

        η τεχνολογική ανάπτυξη. Κριτήριο 2 Ηθική / ηθικότητα. ] Από τη διερεύνηση αυτή εκτιµάται ότι θα 

        προκύψει η σχετικότητα [ανάλογα µε το υποκείµενο] και η σχεσιακότητα  [ανάλογα µε τη σχέση των  

        πραγµάτων µεταξύ τους]. Αν ο χρόνος το επιτρέπει, ζητάµε από τους µαθητές τα αντώνυµα  για την 

        πρόοδο [στασιµότητα – οπισθοδρόµηση] 

 

2.2. Γ΄ φάση διδασκαλίας : Αναζήτηση προβληµατισµών πάνω στο πρόβληµα της Προόδου µέσα από 

µορφές της τέχνης. Εργασία σε οµάδες. [15΄]  
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α.Οι µαθητές χωρίζονται, ανά τέσσερεις  σε 4 οµάδες .Ζητείται από όλες τις οµάδες να εντοπίσουν τον 

προβληµατισµό του καλλιτέχνη, πάνω στο θέµα της προόδου, µέσα από το υλικό που τους δίνεται και τις 

ερωτήσεις του αντίστοιχου φύλλου εργασίας. 

 

α1-α2 Στις οµάδες 1 και 2 δίνεται ως υλικό το ποίηµα Περί Προόδου [Χ. Καραντώνη] και τα αντίστοιχα 

φύλλα εργασίας 

        

 

                                  ΠΕΡΙ ΠΡΟΟ∆ΟΥ 

 

 

Προ ποίας ευρίσκοµαι οδού 

και πού ακριβώς να οδηγεί; 

Αυτή πάντως είναι κλειστή 

λόγω ανασκαφών 

Μέταλλα εξορύσσουν παλαιόθεν γνωστά 

και νέα ψάχνουν ανοξείδωτα 

εξόχως στιλπνά και σκληρά να αντέχουν 

σε βάθος χρόνου µελλοντικού 

 

Προ εκείνης µπορεί 

της πνιγµένης στις βάτους ατραπού 

ιστάς να διερωτήθηκε 

αγνοών πως σε τόπο βγάζει 

µονίµως νυχτωµένο αλλού 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1 

Περί προόδου 

Στο ποίηµα οµιλούν δύο πρόσωπα. Το πρώτο , ως ήρωας κινείται 
µεταξύ βεβαιότητας και απορίας. 

Με τη βοήθεια των πινάκων που ακολουθούν να εντοπίσετε: 

 α. Ποιες είναι οι απορίες [Α] που διατυπώνει και πώς σχετίζονται µε 
τον τίτλο; 

β. Ποιες είναι οι βεβαιότητες[Β] που διατυπώνει και πώς σχετίζονται 
µε το θέµα που τίθεται στον τίτλο;  

προ οδού ποίας ευρίσκοµαι 

Α ή Β; Α ή Β; Α ή Β; Α ή Β; 
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Προ οδού  ποίας ευρίσκοµαι 

[Περί] προόδου    

                    

   

 

 

 

Πού ακριβώς 

Α ή Β; 

 

 

 

  [να] οδηγεί 

Α ή Β; 

 

Αυτή πάντως είναι 
κλειστή 

λόγω 
ανασκαφών 

 

 

   εξορύσσουν Μέταλλα παλαιόθεν γνωστά 

   ψάχνουν Νέα [ανοξείδωτα-στιλπνά-
σκληρά] → να αντέχουν σε 
βάθος χρόνου → µελλοντικού 
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γ. Με λίγα λόγια, τι έχει να καταθέσει το ποίηµα στον περί προόδου, 
στοχασµό; 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Περί προόδου 

Στο ποίηµα οµιλούν δύο πρόσωπα. Το δεύτερο πρόσωπο [ β΄ στροφή 
], σε ρόλο σχολιαστή, αναφέρεται στα όσα  έχει διατυπώσει το πρώτο. 

Με τη βοήθεια των πινάκων που ακολουθούν να εντοπίσετε: 

α.  Ποια από τα λεγόµενα του προσώπου – σχολιαστή αποτελούν 
εικασίες [Ε] και ποια εµπεριέχουν βεβαιότητα [Β]; 

β.  Σε ποια, ειδικότερα, σηµεία φαίνεται να διαφοροποιείται από το 
πρώτο πρόσωπο; 

Προ εκείνης της ατραπού 

της πνιγµένης στις 
βάτους 

µπορεί 

[να] 

ιστάς [να] 
διερωτήθηκε 

«Προ ποίας 

..πού 

ακριβώς…;» 

 

αγνοών 

πως… 

 

Ε ή Β; 

 

Ε ή Β ; 

 

Ε ή Β; 

 

Ε ή Β; 

 

Ε ή Β ; 

 

 

…σε τόπο νυχτωµένο µονίµως   βγάζει 

αλλού     
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Προ 
ποίας 

ευρίσκοµαι οδού ?  

Προ 
εκείνης  

ιστάς της 
ατραπού 

διερωτήθηκε   

     

Πού  ακριβώς [η οδός] να οδηγεί ? 

σε τόπο µονίµως 
νυχτωµένο 
αλλού 

[η 
ατραπός] 

 βγάζει ∆ιερωτήθηκε 
αγνοών 

     

 

γ. Με λίγα λόγια, τί έχει να καταθέσει το ποίηµα στον περί προόδου 
στοχασµό; 

 

 

 

 

α3 Στην οµάδα 3 δίδεται ως υλικό η φωτογραφία « Μέτρα και σταθµά»  [Χ. Καραντώνη] µε το 

αντίστοιχο φύλλο εργασίας. 
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                                     ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Μέτρα και σταθµά 

 

1. Να εντοπίσετε τις αντιθέσεις που εµπεριέχονται στην 
εικόνα 

2. Αν θεωρήσετε ότι η εικόνα θέτει κάποια ζητήµατα 
σχετικά µε το θέµα της προόδου, ποια είναι κατά τη 
γνώµη σας αυτά; 
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α.4. Στην οµάδα 4 δίδεται ως υλικό η φωτογραφία “ Pollution”[ Ν.Σλίµπα] µε το αντίστοιχο φύλλο 

εργασίας 

 

                                       
 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 
Pollution 

 

1. Ποια από τα στοιχεία της φωτογραφίας  µπορείτε να 

θεωρήσετε ότι συµβάλλουν στην πρόοδο; Να  αναφέρετε 
επιγραµµατικά τους τοµείς. 

2. Ποια από τα στοιχεία της φωτογραφίας µπορείτε να 

θεωρήσετε ότι εγείρουν επιφυλάξεις για το µέλλον; Με ποιο 

τρόπο τα αναδεικνύει ο φωτογράφος; 

 

 

 

 
           β. Οι οµάδες παρουσιάζουν τα συµπεράσµατά τους στην ολοµέλεια. 
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      2.3.∆΄φάση διδασκαλίας. Σύνθεση-σύνοψη [10΄] 

             1. Με τη βοήθεια του power point,[που ακολουθεί] συνοψίζουµε τα κύρια σηµεία της διδασκαλίας . 

             2. Εάν το χρονοδιάγραµµα έχει τηρηθεί πιστά, προβάλλουµε σε όλους τους µαθητές την παρακάτω 

                 φωτογραφία, ζητώντας τους να εντοπίσουν  αν εµπεριέχει κάποια στοιχεία που να αφήνουν να  

                 διαφανεί µια αισιοδοξία για το µέλλον. 

        
 

                                            
©photo: Christina Karantoni 

 

 

 

 

3. Οι µαθητές συµπληρώνουν φύλλο αξιολόγησης . 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

 

Να συµπληρώσετε το πεδίο που θεωρείτε ότι είναι στην κάθε περίπτωση το σωστό  

 

1. Η µόδα είναι συνώνυµο της προόδου;     ΝΑΙ          ΟΧΙ            

 

2. Είναι ορθός κατά τη γνώµη σας ο χαρακτηρισµός των χωρών του τρίτου κόσµου µε βραδεία 

οικονοµική ανάπτυξη  ως υποανάπτυκτων; 

 

                                                                     ΝΑΙ          ΟΧΙ  

 

3. Οι περί προόδου αντιλήψεις, προϋποθέτουν  την γραµµική αντίληψη για το χρόνο; 

 

                                                                      ΝΑΙ         ΟΧΙ        

 

4. Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το σηµαντικότερο κριτήριο προόδου;    

     [επιγραµµατικά] 

 

 

 

 

 

 

Εργασία για το σπίτι : Αφού µελετήσετε το κείµενο του Νίκου ∆ήµου που σας δίνεται,  σε ένα 

δικό σας κείµενο δύο παραγράφων το λιγότερο, να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά που πρέπει 

κατά τη γνώµη σας να έχει ένας άνθρωπος για να χαρακτηριστεί προοδευτικός .  

 

 
< επιστροφή

Προοδευτικός, «ανοιχτός» ή έξυπνος;  

Τι σηµαίνουν σήµερα οι λέξεις συντηρητικός και προοδευτικός; 

∆ευτέρα 6 Οκτωβρίου 2003 

  

  

  

  

  

Οι λέξεις στην πολιτική έχουν χάσει το νόηµά τους. Μερικές φορές έχουν αντιστραφεί 

τελείως οι όροι – όπως είχε προβλέψει ο Όργουελ.   
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[…] 

  

Γενικά οι όροι συντηρητικός και προοδευτικός ήταν (και παραµένουν) ασαφείς. Τι 

θέλει να διατηρήσει ένας συντηρητικός – δηλαδή κάποιος που υπερασπίζεται την 

παράδοση; Μπορεί άραγε αυτό που προσπαθεί να συντηρήσει να είναι κάτι 

προοδευτικό; (Π. χ. το κοινωνικό κράτος;).  Και η πρόοδος πως ορίζεται; Για ένα οπαδό 

της οικονοµικής ευηµερίας πρόοδος θα ήταν να ιδρυθούν µεγαλύτερες βιοµηχανίες, ενώ 

για έναν οικολόγο αυτό θα ήταν οπισθοδρόµηση. Για έναν εκσυγχρονιστή, πρόοδος θα 

ήταν ο εξορθολογισµός και εξευρωπαϊσµός της ζωής µας – αλλά ένας εθνοκεντρικός 

νέο-ορθόδοξος θα ήθελε την χαλάρωση αυτού του «δυτικού» πλέγµατος σχέσεων και 

την υιοθέτηση κοινοτικών µορφών οργάνωσης. 

  

[…] 

  

Τελικά υπάρχει κάποιο κριτήριο που θα µπορούσε να οριοθετήσει την διαφορά 

ανάµεσα σε συντηρητικούς και προοδευτικούς; Για µένα, ναι. Το δανείζοµαι από τον 

Καρλ Πόπερ. Σύµφωνα µε την δική του διάκριση ανάµεσα σε «ανοιχτές» και 

«κλειστές» κοινωνίες, θα έλεγα ότι προοδευτικός είναι ο «ανοιχτός» άνθρωπος. Αυτός 

που δεν κολλάει σε δόγµατα και θέσφατα, αυτός που δεν φοβάται το άλλο και το 

διαφορετικό, αυτός που διαπνέεται από κριτικό πνεύµα και είναι έτοιµος να 

αναθεωρήσει µία άποψη ή να αλλάξει την τοποθέτησή του. Αυτός που δεν «ανήκει» σε 

κόµµατα ή παρατάξεις. Με άλλα λόγια, ο ελεύθερος. 

  

Πρότυπο για αυτόν τον τύπο  ανθρώπου είναι ο επιστήµονας, ο οποίος συνεχώς ελέγχει 

τα δεδοµένα του και αναθεωρεί τις θέσεις του. Στην επιστήµη δεν υπάρχουν δόγµατα – 

µόνο υποθέσεις (που όσο δεν καταρρίπτονται αποκαλούνται θεωρίες) η δε έννοια της 

«συνέπειας» που µαστίζει την πολιτική µας ζωή, µόνο ως ανέκδοτο µπορεί να σταθεί. 

(Οι συνεπείς ακόµα υποστηρίζουν ότι η γη είναι επίπεδη…). 

  

Προοδευτικός λοιπόν (αλλά και δηµοκρατικός) είναι ο άνθρωπος που παραµένει πάντα 

ανοιχτός για όλα. Που κρίνει σύµφωνα µε τις αρχές του, αµφισβητεί το κατεστηµένο, 

αναζητάει το καλύτερο και το στηρίζει όπου το βρει.  Αντίθετα συντηρητικός είναι ο 

κλειστός, ο φοβισµένος, ο κολληµένος, που φοβάται κάθε αλλαγή και  που γαντζώνεται 

σε µία πίστη, ιδεολογία ή παράταξη για να  επιβιώσει. Παιδί αυτού είναι και ο (κάθε 

είδους) φανατικός που µετατρέπει την ανασφάλειά του σε βία. (Κανένας πραγµατικά 

προοδευτικός και δηµοκράτης, κανένας «ανοιχτός», δεν έκανε τροµοκρατικές πράξεις. 

Να γιατί αγανακτώ όταν η 17 Νοέµβρη ισχυρίζεται ότι ήταν προοδευτική).  

  

Και κάτι ακόµα: δεν υπάρχουν προοδευτικές (ή συντηρητικές) παρατάξεις – οι 

ιδιότητες αυτές προσιδιάζουν µόνο σε άτοµα. Μέσα σε κάθε κόµµα συνυπάρχουν 

ανοιχτόµυαλοι και στόκοι. Οι συντηρητικοί π. χ. του ΠΑΣΟΚ µπορεί να είναι ακόµα 

πιο «κλειστοί» από αυτούς της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

  

Πριν είκοσι πέντε χρόνια είχα γράψει ένα χρονογράφηµα όπου έκανα µίαν άλλη 

ταύτιση. Ισχυριζόµουνα ότι δεν υπάρχουν προοδευτικοί και συντηρητικοί – αλλά µόνο 

έξυπνοι και κουτοί. Εντάξει – είχε µία σατιρική υπερβολή το κείµενό µου, αλλά τώρα 
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που το ξανασκέπτοµαι νοµίζω πως δεν ήταν εντελώς αστήρικτο. Οι περισσότεροι 

συντηρητικοί που γνωρίζω (οι κλειστοί) δεν είναι ιδιαίτερα ευφυείς. Αυτό τους κάνει να 

φοβούνται το καινούργιο, να γαντζώνονται σε αυτά που γνωρίζουν και να κλείνονται. 

Αντίθετα οι ανοιχτοί έχουν ταχύτερη και ικανότερη αντίληψη καθώς και πιο 

ανεπτυγµένη κρίση. Ίσως κάποιος αποτολµήσει κάποτε µία στατιστική συσχέτιση του 

δείκτη νοηµοσύνης µε την πολιτική τοποθέτηση: µπορεί το αποτέλεσµα να µας 

αιφνιδιάσει. 

  

  

Απάντηση σε ερώτηµα του περιοδικού "Κράµα". 
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