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A΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Η Φιλοςοφία ωσ δραςτθριότθτα
Κακϊσ γενικι ςυμφωνία για το τι είναι Φιλοςοφία δεν υπάρχει, μασ απαςχολεί
περιςςότερο το τι μποροφμε να κάνουμε με αυτι. Θ Φιλοςοφία, λοιπόν, επιδιϊκει να
καταςτιςει τουσ ανκρϊπουσ ικανοφσ να νοθματοδοτοφν τισ πράξεισ τουσ και να
διαμορφϊνουν μια τζχνθ του βίου. Με άλλα λόγια, φιλοςοφοφμε για να μάκουμε να ηοφμε.
Θ Φιλοςοφία, ςε όλεσ τισ εποχζσ, καταπιάςτθκε με κεμελιϊδθ ερωτιματα ςχετικά με
τον εαυτό μασ, τον κόςμο, φυςικό και υπερφυςικό, και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςουμε με
αυτόν και με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. Θ διερϊτθςθ, θ αμφιβολία, θ αμφιςβιτθςθ, θ
ανάλυςθ και θ ςφνκεςθ, θ επιχειρθματολογία αποτελοφςαν πάντοτε τα εργαλεία αυτισ τθσ
μελζτθσ και τα ςυμπεράςματα ενςωματϊνονταν ςτισ μεγάλεσ αφθγιςεισ που
κακοδθγοφςαν τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ. Οι φιλόςοφοι, από τθν αρχαιότθτα μζχρι και τoυσ
νεότερουσ χρόνουσ, ζδωςαν πολλζσ διαφορετικζσ –ςυχνά αντιφατικζσ− απαντιςεισ ςτα
ερωτιματα που τουσ απαςχολοφςαν. Πμωσ, παρά τισ πολλζσ απαντιςεισ, ςε μεγάλο βακμό
ςυναρτϊμενεσ με τθν ιςτορικότθτά τουσ, τα ερωτιματα παρζμειναν περίπου τα ίδια:
− Τι υπάρχει πραγματικά και πϊσ είναι αυτό που υπάρχει;
− Τι μποροφμε να γνωρίςουμε και με ποιον τρόπο;
− Ροιοσ είναι ο θκικά ορκότεροσ τρόποσ να ηοφμε;
− Ροιοσ είναι ο δικαιότεροσ τρόποσ οργάνωςθσ των κοινωνιϊν μασ;
− Τι είναι (το) ωραίο ςτθ φφςθ και ςτθν τζχνθ;
Πςο όμωσ προχωράει θ μετανεωτερικι εποχι, οι αλλαγζσ ςε πολιτικό, οικονομικό και
πολιτιςμικό επίπεδο πλθκαίνουν:
− Θ πολυπολιτιςμικότθτα αποτελεί ζνα προφανζσ γεγονόσ, ενϊ και οι κοινωνικζσ
νοοτροπίεσ ζχουν διζλκει διαδοχικά από το ςτάδιο τθσ πολιτιςμικισ αφομοίωςθσ ςτο
ςτάδιο τθσ ανοχισ και από εκεί ςτο ςτάδιο τθσ ςυνφπαρξθσ.
− Οι οικονομικζσ κρίςεισ πλιττουν ολόκλθρο τον πλανιτθ, διευρφνοντασ τισ οικονομικζσ
ανιςότθτεσ.
− Οι πολιτικοί κεςμοί δοκιμάηονται, κακϊσ ακραίεσ τάςεισ αναβιϊνουν και ο λαϊκιςμόσ
κερδίηει ζδαφοσ.
− Θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ ςυνεχίηεται.
− Θ επιςτθμονικι πρόοδοσ και θ τεχνολογικι ανάπτυξθ είναι ραγδαίεσ, θ χριςθ των μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ διευρφνεται και τεράςτιοσ όγκοσ πλθροφοριϊν κατακλφηει τθ ηωι
των ανκρϊπων.
− Οι νζεσ μορφζσ τζχνθσ, κακϊσ και οι ολοζνα πιο πρωτότυπεσ μορφζσ ζκφραςισ τθσ
κλονίηουν τα παραδοςιακά κεμζλια τθσ ζννοιασ του ωραίου.
Πλεσ αυτζσ οι ριηικζσ αλλαγζσ, και οι ςυνεπακόλουκεσ προοπτικζσ, πολλαπλαςιάηουν
τα πεδία τθσ φιλοςοφικισ ζρευνασ, κακϊσ ςυνδζουν τθ Φιλοςοφία με νζα επιςτθμονικά
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πεδία, όπωσ το πεδίο τθσ πλθροφορικισ, τθσ κεωρθτικισ φυςικισ, τθσ γενετικισ, των
πολιτιςμικϊν ςπουδϊν, των ςπουδϊν φφλου (ηθτιματα ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ τθσ
ζμφυλθσ ταυτότθτασ, διάκριςθ μεταξφ βιολογικοφ και κοινωνικοφ φφλου κ.λπ.), των
ψθφιακϊν ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν κ.ά. Επίςθσ, επικαιροποιοφν τα παλαιά ερωτιματα,
εγείρουν νζα και οδθγοφν ςτθν ανάγκθ για επαναπροςδιοριςμό κεντρικϊν φιλοςοφικϊν
εννοιϊν, όπωσ οι ςχζςεισ νου και ςϊματοσ, θ φφςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ, θ τεχνθτι
νοθμοςφνθ, αλλά και ευρφτερα ηθτιματα εφαρμοςμζνθσ θκικισ, όπωσ περιβαλλοντικι
θκικι, δικαιϊματα των ηϊων, θκικι των επιχειριςεων, θκικι τθσ εργαςίασ, θκικι τθσ
οικονομίασ και τθσ αγοράσ, κοινωνικι θκικι, ρομποτοθκικι, θκικι του διαδικτφου κ.λπ.
Επιπλζον, οι εξελίξεισ τθσ εποχισ μασ απαιτοφν από τουσ ανκρϊπουσ νζεσ δεξιότθτεσ,
που κα τουσ επιτρζψουν να είναι εκπαιδευμζνοι ςτθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ,
ζτοιμοι να ςυνομιλιςουν μεταξφ τουσ, προςανατολιςμζνοι ςε ςυγκλίςεισ, πιο ευζλικτοι και
πιο αποτελεςματικοί, αυτόνομα ςκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτεσ. Επικοινωνία,
ςυνεργαςία, ενςυναίςκθςθ, κριτικι ςκζψθ, επίλυςθ προβλθμάτων, λιψθ αποφάςεων και
ανάλθψθ δράςθσ, δθμιουργικότθτα και καινοτομία, προςωπικι και κοινωνικι
υπευκυνότθτα, ψθφιακόσ εγγραμματιςμόσ είναι μερικζσ από τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ.
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο αλλάηουν και οι «τρόποι του φιλοςοφείν». Οι φιλοςοφικζσ
κοινότθτεσ και οι δεξαμενζσ ςκζψθσ που δθμιουργοφνται ςιμερα (και με τθ ςυμβολι των
ψθφιακϊν μζςων) ςε διάφορουσ χϊρουσ, από τα πανεπιςτιμια και τα ερευνθτικά κζντρα
μζχρι τα καφζ και τισ επιχειριςεισ, προςανατολίηουν ςε μια πνευματικι δραςτθριότθτα
που, πρϊτα πρϊτα, είναι περιςςότερο εξωςτρεφισ. Ο «γυάλινοσ πφργοσ τθσ Φιλοςοφίασ»
ανοίγει πλζον τισ πφλεσ του και θ Φιλοςοφία παφει να είναι μια ατομικι –ι τουλάχιςτον
μεταξφ λίγων επίλεκτων ειδικϊν− ςχολαςτικι δραςτθριότθτα. Δεφτερον, θ Φιλοςοφία
παφει να είναι αποκλειςτικά ζνα ςϊμα γνϊςθσ και γίνεται μια δραςτθριότθτα, ςε μια
κίνθςθ ταφτιςθσ του περιεχομζνου τθσ με τθ διαδικαςία με τθν οποία αυτό μεταδίδεται.
Βεβαίωσ, θ ςυςτθματικι μελζτθ ενόσ μεγάλου όγκου φιλοςοφικϊν ζργων, που
περιλαμβάνει τισ απόψεισ διαφόρων ςχολϊν ςκζψθσ και τθν ιςτορία των ιδεϊν, δε χάνει
τθν αξία τθσ, αφοφ γίνεται αποδεκτό ότι οι φιλοςοφικζσ ιδζεσ, και γενικότερα θ κίνθςθ των
ιδεϊν και θ διαπάλθ των ιδεολογιϊν και των κοςμοαντιλιψεων, κυοφοροφνται και
κυκλοφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα ιςτορικά και πολιτιςμικά ςυγκείμενα, προκφπτουν και
διαλζγονται με τισ ιςτορικζσ ςυνκικεσ που τισ προκάλεςαν. Συγχρόνωσ, όμωσ, θ Φιλοςοφία
είναι ςτοχαςμόσ και αναςτοχαςμόσ για ηθτιματα ςφγχρονα, μια άςκθςθ ςκζψθσ, ζνασ
διάλογοσ ςτον οποίο διαςταυρϊνονται και ςυνομιλοφν, ευκζωσ ι υπαινικτικά, κελθματικά
ι ακζλθτα, ιδζεσ και κείμενα από το παρελκόν και το παρόν, αλλά και νομιμοποιοφνται θ
αβεβαιότθτα και θ ζκφραςθ κζςεων και απόψεων προςωπικϊν υπό τθν προχπόκεςθ τθσ
τεκμθρίωςθσ.
Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ θ Φιλοςοφία ςυνεπικουρείται από τθ λογοτεχνία, τισ
εικαςτικζσ τζχνεσ, τθ μουςικι και τον κινθματογράφο, που όλο και περιςςότερο
«φιλοςοφοφν» ςυςτθματικά για ηθτιματα τθσ ηωισ μασ. Αν ςυνυπολογίςουμε και κάποιεσ
επιτυχθμζνεσ απόπειρεσ φιλοςοφικισ εκλαΐκευςθσ και τθ λεγόμενθ φιλοςοφικι
ςυμβουλευτικι, ςιμερα ςυναντάμε τθ Φιλοςοφία και ςε πεδία που δεν περιλαμβάνονται
ςτα τυπικά όρια ενόσ φιλοςοφικοφ χϊρου, αλλά από τα οποία δεν εξορίηεςαι, επειδι δε
γνωρίηεισ το τεράςτιο ςϊμα επιχειρθμάτων και το δίκτυο των απόψεων που διατυπϊκθκαν
ανά τουσ αιϊνεσ. Εξορίηεςαι μόνο αν κεωρείσ τα πράγματα δεδομζνα, αν δεν αμφιβάλλεισ,
αν δεν υποβάλλεισ ςε εξζταςθ ακόμα και τισ πιο ριηωμζνεσ πεποικιςεισ, τισ δικζσ ςου και
των άλλων. Ζτςι, απαντϊντασ ςτο πάγιο δίλθμμα, θ Φιλοςοφία, ςιμερα περιςςότερο από
ποτζ άλλοτε, επιδιϊκει όχι να διδάξει τουσ ενδιαφερομζνουσ Φιλοςοφία, όπωσ πρότεινε ο
Χζγκελ, αλλά να τουσ μάκει να φιλοςοφοφν, ςφμφωνα με τθν καντιανι αντίλθψθ και, άρα,
τελικά να τουσ μάκει να ηουν.
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Η Φιλοςοφία ωσ μορφωτικό αγακό
Στο νζο ΡΣ τθσ Φιλοςοφίασ Βϋ Λυκείου βαςικόσ άξονασ είναι θ δραςτθριότθτα του
«φιλοςοφείν», θ οποία ορίηεται από τον διάλογο και τθν πολυφωνία μζςα ςε μια τάξθ με
τα χαρακτθριςτικά τθσ κοινότθτασ ζρευνασ. Εντόσ αυτισ, πρζπει να δθμιουργθκεί το
κατάλλθλο περιβάλλον που κα ενκαρρφνει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να εςτιάηουν τόςο ςτο
περιεχόμενο όςο και ςτθν αναγκαία διαδικαςία για τθ διεξαγωγι τθσ ςυηιτθςθσ.
Ηθτοφμενο είναι οι μακθτζσ/-τριεσ να καταλάβουν τι ςθμαίνει να επιχειρθματολογοφν και
να διαςταυρϊνουν τα επιχειριματά τουσ και πόςο ςθμαντικό είναι να λαμβάνουν
αποφάςεισ βαςιςμζνοι/-εσ ςε τεκμθριωμζνα επιχειριματα.
Υπό αυτι τθν ζννοια, οι επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ του ΡΣ είναι οι εξισ:
− H διαμόρφωςθ μιασ κοινότθτασ ζρευνασ ι θ ςυγκρότθςθ ομάδων προβλθματιςμοφ, με
διάκεςθ ςυμμετοχισ ςτθ φιλοςοφικι αναηιτθςθ.
− H καλλιζργεια τθσ μεκοδικισ ςκζψθσ, αλλά και θ ενκάρρυνςθ τθσ διανοθτικισ
δθμιουργικότθτασ, είτε αυτι εκφράηεται ωσ δικαιολόγθςθ είτε ωσ ανακεϊρθςθ κζςεων
και απόψεων.
− O κριτικόσ και δθμιουργικόσ διάλογοσ και θ αντιπαράκεςθ επιχειρθμάτων μεταξφ των
μακθτϊν/-τριϊν για διάφορα φιλοςοφικά ηθτιματα, αλλά και των μακθτϊν/-τριϊν με τα
κείμενα και τισ απόψεισ των φιλοςόφων.
− H εξοικείωςθ με τθ χριςθ βαςικϊν φιλοςοφικϊν εννοιϊν, ςε ςυςχετιςμό με τθν εποχι
και το πνευματικό περιβάλλον εντόσ του οποίου αυτζσ δθμιουργικθκαν, αλλά και ςτο
πλαίςιο μιασ διακειμενικισ και διαχρονικισ ςυνομιλίασ μεταξφ τουσ.
− H ανάπτυξθ αναγνωςτικισ δεξιότθτασ, ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να προςανατολίηονται
κριτικά ςτο ςφμπαν τθσ φιλοςοφικισ γραφισ, αλλά και κάκε ςθμαίνουςασ πρακτικισ
(ςυνκιματα, ςκίτςα, άρκρα ςε εφθμερίδεσ, αφίςεσ, διαφθμίςεισ, κινθματογράφο,
μουςικι, κζατρο, ηωγραφικι κ.λπ.).
− H ανάπτυξθ κριτικοφ ςτοχαςμοφ μζςω τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ.
Στο νζο ΡΣ τθσ Φιλοςοφίασ αξιοποιείται μία από τισ βαςικζσ αρχζσ του προθγοφμενου ΡΣ
(2001), θ οποία κρίκθκε ότι υπθρετεί τισ παραπάνω ςυνιςτϊςεσ. Ρρόκειται για τθ
ςυςτθματικι (κεματικι) προςζγγιςθ, ςτθν οποία προτεραιότθτα είναι θ διερεφνθςθ των
διαφόρων ηθτθμάτων μζςα από το πρίςμα τθσ Φιλοςοφίασ, και όχι θ ιςτορικι παράκεςθ
των φιλοςοφικϊν κεωριϊν. Με αυτόν τον τρόπο:
− Οι μακθτζσ/-τριεσ αντιλαμβάνονται τθ διάςταςθ τθσ Φιλοςοφίασ ωσ δραςτθριότθτασ, τθν
οποία καλοφνται να αςκιςουν και οι ίδιοι/-εσ, μακαίνοντασ μζςα από τισ μεκόδουσ που
υιοκετοφν οι φιλόςοφοι τουσ τρόπουσ να τθν αςκοφν αποτελεςματικά.
− Αποκαρρφνεται θ αποςτικιςθ και θ αποκθςαφριςθ πλθροφοριϊν, ενϊ ενιςχφεται θ
διερευνθτικι προςζγγιςθ, αφοφ δεν ενδιαφζρει τόςο να μάκουν τι είπαν οι μεγάλοι
φιλόςοφοι, όςο να μάκουν τον τρόπο να παίηουν οι ίδιοι/-ιεσ οι μακθτζσ/-τριεσ το
«φιλοςοφικό παιχνίδι». Επομζνωσ, θ Φιλοςοφία, πζρα από το κακαρά γνωςτικό τθσ
κομμάτι, γίνεται ζνα εργαλείο που τουσ/τισ αφορά και μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν,
και όχι απλϊσ ζνα «πακζτο» γνϊςεων το οποίο καλοφνται να οικειοποιθκοφν.
Με αυτι τθν επιλογι, αλλά και ταυτίηοντασ τθ διδαςκαλία του μακιματοσ με μια
διερευνθτικι διαδικαςία:
− Είναι δυνατόν να φανεί πότε και πϊσ διαμορφϊκθκαν οι φιλοςοφικζσ κεωρίεσ, πϊσ
αυτζσ αλλθλοεπιδροφν μεταξφ τουσ, ςε ποιον βακμό επθρεάηονται από τισ κοινωνικζσ
ςυνκικεσ και τισ προςωπικζσ απόψεισ κ.λπ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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− Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να αντιλθφκοφν ότι δεν υπάρχουν
δογματικζσ και τελεςίδικεσ απαντιςεισ ςτα φιλοςοφικά ερωτιματα, απαντιςεισ δθλαδι
που ζχουν δοκεί από κάποιουσ φιλοςόφουσ και οι οποίεσ δεν αμφιςβθτοφνται.
− Οι μακθτζσ/-τριεσ οδθγοφνται ςτον κριτικό ζλεγχο, που ενκαρρφνει τθν ελευκερία και τθν
πνευματικι χειραφζτθςθ, αλλά ςυγχρόνωσ λειτουργεί ωσ το όριο που αποκλείει τθ
χαοτικι πολυφωνία, θ οποία ενδεχομζνωσ να οδθγιςει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ Φιλοςοφία
είναι ζνα πεδίο όπου «όλα επιτρζπονται», όπου δθλαδι κάκε απάντθςθ είναι ορκι ι
ζγκυρθ ι κάκε γνϊμθ ζχει μια ςχετικι εγκυρότθτα.
Οι μακθτζσ/-τριεσ χρειάηεται να κατανοιςουν ότι τα κείμενα και οι απόψεισ των μεγάλων
φιλοςόφων είναι αφορμι για να ενεργοποιθκεί θ ςκζψθ τουσ και ότι μποροφν να
λειτουργιςουν ςε αυτοφσ/-ζσ, όπωσ ακριβϊσ λειτοφργθςαν επί αιϊνεσ για τον πνευματικό
κόςμο, ο οποίοσ με βάςθ αυτά ςτοχάηεται, αναςτοχάηεται και παράγει νζο φιλοςοφικό
ζργο.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Ειςαγωγικά
Ππωσ εξθγιςαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, υπάρχει διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ
ανάγκθ να αναβακμιςτεί το μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ,
κακϊσ υπάρχει ςφγκλιςθ ςτο ότι θ Φιλοςοφία:
α) Ενιςχφει τθν κριτικι ςκζψθ, τθ ςαφι και τεκμθριωμζνθ διατφπωςθ προφορικοφ και
γραπτοφ κεωρθτικοφ λόγου.
β) Θ προβλθματικι τθσ –με τα ερωτιματα που κζτει και τισ απαντιςεισ που δίνει ςε αυτά−
διαχζεται και εμπλζκεται, ρθτά ι άρρθτα, ςε κεμελιακά ηθτιματα που ςυνδζονται με όλα
τα γνωςτικά αντικείμενα του ςχολικοφ προγράμματοσ. Επομζνωσ, θ διδαςκαλία τθσ
Φιλοςοφίασ ενιςχφει τθ διακεματικότθτα και τθ διεπιςτθμονικότθτα, ενϊ, επιπλζον,
διευκολφνει τθν κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ των διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων με τον
πρακτικό βίο.
γ) Καλλιεργεί τθν κουλτοφρα του διαλόγου, τθσ αντιπαράκεςθσ επιχειρθμάτων,
ςφνκεςθσ απόψεων και κυρίωσ του κριτικοφ και αυτοκριτικοφ αναςτοχαςμοφ επί
ιδεϊν, των δογμάτων, των πολιτικϊν και κοινωνικϊν ςυςτθμάτων, δίνοντασ ζτςι
αφόρμθςθ να διευκρινιςτοφν θ διαφορά και θ απόςταςθ τθσ Φιλοςοφίασ από
ιδεολογία, τθ κεολογία ι τθ κρθςκειολογία και τθν προπαγάνδα.

τθσ
των
τθν
τθν

Γενικοί ςκοποί
Οι γενικοί ςκοποί του μακιματοσ είναι οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να αποκτιςουν μια ειςαγωγικι φιλοςοφικι γνϊςθ, θ οποία κα λειτουργεί ταυτόχρονα
και ωσ πρόςκλθςθ ςτθ Φιλοςοφία.
− Να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτον φιλοςοφικό ςτοχαςμό, ϊςτε θ πρόςκλθςθ
αυτι να απαντθκεί κετικά.
Ειδικοί ςκοποί
Οι ειδικοί ςκοποί του μακιματοσ είναι οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να καλλιεργιςουν αυτοδφναμθ κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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− Να αντιλθφκοφν τθ χρθςιμότθτα τθσ Φιλοςοφίασ για τθν κακθμερινι τουσ ηωι, ιδιαίτερα
ςτθ λιψθ αποφάςεων που ςχετίηονται με θκικά διλιμματα και ςυγκροφςεισ
αξιϊν/κακθκόντων.
− Να προςεγγίςουν αναςτοχαςτικά τα μεγάλα ερωτιματα που διατυπϊνει ο άνκρωποσ για
τθν φπαρξι του και για το νόθμά τθσ και, προπάντων, να προςεγγίηουν κριτικά τισ
απαντιςεισ που κατά καιροφσ δίνονται ςε αυτά.
− Να αποκτιςουν νοοτροπία αναςτοχαηόμενων ανκρϊπων, που μακαίνουν πϊσ να
μακαίνουν, πϊσ να διερευνοφν.
− Να αναγνωρίηουν διαχρονικζσ αξίεσ και να ςυνειδθτοποιοφν αρχζσ, ϊςτε να αποκτιςουν
ενςυναίςκθςθ και ςυναίςκθςθ ευκφνθσ και να προετοιμαςτοφν ζτςι για να ηιςουν ωσ
ενεργοί και δθμοκρατικοί πολίτεσ.
− Να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ, με τισ οποίεσ να
αξιοποιοφν τισ γνϊςεισ τουσ και να παράγουν νζα γνϊςθ.
− Να λαμβάνουν αποφάςεισ βαςιηόμενοι/-εσ ςε επιςτθμονικά δεδομζνα.
− Να ςυμμετζχουν ςε δρϊμενα και πρακτικζσ που παραπζμπουν ςτθν ανάγκθ
ενεργοποίθςθσ όλων για τθν αντιμετϊπιςθ των μεγάλων προκλιςεων τθσ εποχισ που
απαςχολοφν τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ (καταςπατάλθςθ φυςικϊν πόρων, μόλυνςθ,
προςφυγιά, επιδθμίεσ κ.ά.).
Προςδοκώμενα αποτελζςματα
Οι παραπάνω γενικοί και ειδικοί ςκοποί αποτυπϊνονται ςτουσ εξισ
ςτόχουσ/προςδοκϊμενα αποτελζςματα (ςε τρία επίπεδα: γνϊςεισ, ικανότθτεσ – δεξιότθτεσ,
αξίεσ – ςτάςεισ), τα οποία εξειδικεφονται ακόμα περιςςότερο ςτισ επιμζρουσ Θεματικζσ
Ενότθτεσ του ΡΣ.
Γνώςεισ
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ:
− Να γνωρίηουν τισ μεκόδουσ, τθν ιδιομορφία και τθ ςθμαςία τθσ Φιλοςοφίασ ωσ
πνευματικισ δραςτθριότθτασ.
− Να αναγνωρίηουν τα βαςικά ςθμεία ωσ προσ τα οποία θ Φιλοςοφία διαφοροποιείται από
άλλα πεδία τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ.
− Να γνωρίηουν όρουσ και ζννοιεσ που αποτελοφν «κλειδιά» για τθν κατανόθςθ ιδεϊν, οι
οποίεσ αναφζρονται ςτον ςφγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, επιςτθμονικό και πνευματικό
βίο.
Ικανότθτεσ – Δεξιότθτεσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ:
− Να ςυνδζουν φιλοςοφικζσ απόψεισ με τα πρόςωπα που τισ διατφπωςαν.
− Να αναδιατυπϊνουν τισ διάφορεσ φιλοςοφικζσ απόψεισ, προβαίνοντασ ςυγχρόνωσ ςε
κριτικι αποτίμθςι τουσ ωσ προσ τθν εγκυρότθτα και τθν ιςχφ των επιχειρθμάτων τουσ ςτο
παρόν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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− Να επεξεργάηονται ζνα φιλοςοφικό ερϊτθμα ι πρόβλθμα ατομικά, αλλά και ςτο πλαίςιο
μιασ ομάδασ, και να διατυπϊνουν (προφορικά ι γραπτά) τθ δικι τουσ άποψθ με
τεκμθριωμζνα επιχειριματα.
− Να ςυγκρίνουν διαφορετικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ και ανάλυςθσ των δεδομζνων ενόσ
φιλοςοφικοφ ερωτιματοσ ι προβλιματοσ και να προβαίνουν ςε κριτικζσ αποτιμιςεισ.
− Να μελετοφν φιλοςοφικά κείμενα, να αναςυγκροτοφν το κεντρικό φιλοςοφικό
επιχείρθμα, να παρακολουκοφν τουσ τρόπουσ λογικισ και αποδεικτικισ ςτιριξισ του και
να προβαίνουν ςε κριτικό ςχολιαςμό και ςυνολικό ζλεγχο ςυλλογιςτικισ ορκότθτασ.
− Να μελετοφν ποικίλα πολυτροπικά κείμενα, κινθματογραφικζσ ταινίεσ, μυκιςτοριματα,
ποιθτικά και κεατρικά ζργα, πίνακεσ ηωγραφικισ, ςκίτςα, γελοιογραφίεσ, κόμικσ,
καρτοφν, μουςικζσ ςυνκζςεισ κ.λπ. και να τα ςυνδζουν με κεντρικοφσ φιλοςοφικοφσ
προβλθματιςμοφσ.
− Να διακρίνουν το ςθμαςιολογικό εφροσ, τα όρια και τισ αποχρϊςεισ των φιλοςοφικϊν
όρων και εννοιϊν, τθ ςθμαςιολογικι τροπι τουσ, ανάλογα με το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο
χρθςιμοποιικθκαν, κακϊσ και τθ διεπιςτθμονικι διαπλοκι τουσ και τθ γενικότερθ
απιχθςι τουσ ςε διάφορα πεδία πνευματικισ δραςτθριότθτασ.
− Να χρθςιμοποιοφν τουσ φιλοςοφικοφσ όρουσ και ζννοιεσ με ακρίβεια και ςυνζπεια για τθ
διατφπωςθ των δικϊν τουσ απόψεων, ϊςτε να αποφεφγεται θ εννοιολογικι «Βαβζλ».
Αξίεσ – τάςεισ
Οι μακθτζσ/-τριεσ να είναι ςε κζςθ:
− Να διακρίνουν τον οικουμενικό χαρακτιρα εννοιϊν και φιλοςοφικϊν ερωτθμάτων, τόςο
ςε επίπεδο προβλθματικισ όςο και ςε επίπεδο μεκόδων διατφπωςθσ, κριτικισ ανάλυςθσ
και τεκμθρίωςθσ των απαντιςεων.
− Να εκτιμοφν τθν αξία τθσ αφαίρεςθσ για τθ διαχείριςθ τθσ πολυπλοκότθτασ ενόσ
προβλιματοσ, αν και όχι ςε βάροσ τθσ ςυνκετότθτασ και του βάκουσ του.
− Να γνωρίηουν ότι υπάρχουν κζματα, προβλιματα και διλιμματα τα οποία θ Φιλοςοφία
μπορεί να προςεγγίςει με τρόπο ςυνκετικό και διαλεκτικό.
− Να αναγνωρίηουν ότι θ Φιλοςοφία είναι ταυτόχρονα γνϊςθ, μζκοδοσ ζρευνασ και ςτάςθ
ηωισ.
− Να καλλιεργοφν βακμιαία αναςτοχαςτικι ςτάςθ απζναντι ςε κάκε ιδζα, άποψθ ι και
κοςμοκεϊρθςθ που διατυπϊνεται από διάφορεσ πθγζσ, με ςαφι ι υπόρρθτθ πρόκεςθ
να επθρεάςει τθ ςκζψθ ατόμων, ομάδων ι και του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ.
− Να αναπτφξουν κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτον προςθλυτιςμό, ςτθν προπαγάνδα, ςτον
αποπροςανατολιςμό τθσ κοινισ γνϊμθσ και ςτθ χειραγϊγθςθ τθσ ςυνείδθςθσ.
− Να διαμορφϊςουν ςταδιακά προςωπικι, αλλά κριτικά κεμελιωμζνθ άποψθ για τον
κόςμο και τθ ηωι, με αφετθρία τθ ςφνκεςθ των ςχολικϊν γνϊςεων, των προςωπικϊν
τουσ απόψεων και τθσ κοινωνικισ εμπειρίασ τουσ.
− Να αςκοφν τθν επιχειρθματολογικι τουσ ικανότθτα με τθν πεποίκθςθ ότι θ
επιχειρθματολογία και ο διάλογοσ αποτελοφν τα κυριότερα όπλα ενάντια ςτθν
αυκαιρεςία, τον αυταρχιςμό και τθ βία.
− Να ςυνδιαλζγονται κατανοϊντασ τθν αξία του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικισ άποψθσ, των
αρχϊν και αξιϊν του ιςότιμου δθμοκρατικοφ διαλόγου, και εν τζλει τθσ ςυναίνεςθσ και
τθσ ςφνκεςθσ απόψεων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Αιτιολογικι αναφορά για τθν επιλογι του περιεχομζνου και τθ διάρκρωςι του
Θ Φιλοςοφία ςυνοδεφεται από τθ φιμθ ότι είναι ζνα πεδίο δφςκολο και δυςπρόςιτο,
ότι προκαλεί ςε όποιον αςχολείται με αυτι «διανοθτικζσ κράμπεσ». Κι αυτό οφείλεται ςτον
αφθρθμζνο χαρακτιρα των κεμάτων που εξετάηει. Οι μακθτζσ/-τριεσ του Λυκείου, που δεν
ζχουν ςε προθγοφμενεσ τάξεισ αςχολθκεί ςυςτθματικά με το αντικείμενο, είναι πικανόν να
τθν αντιμετωπίηουν με τθν ίδια προκατάλθψθ. Αυτι θ προκατάλθψθ είναι θ πρϊτθ που
πρζπει να κλονιςτεί. Το δεφτερο ςτοιχείο που αποκαρρφνει τουσ ανκρϊπουσ να
μελετιςουν Φιλοςοφία είναι ο κεωρθτικόσ χαρακτιρασ τθσ. Ππωσ, όμωσ, εξθγιςαμε
αλλοφ, οι αλλαγζσ ςτο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, αλλά και ςτθν επιςτιμθ
και ςτθν τεχνολογία, αναπροςανατόλιςαν τθ Φιλοςοφία, ςτρζφοντασ το ενδιαφζρον τθσ και
ςε ηθτιματα πρακτικά, και αυτό είναι κάτι που πρζπει να αναδειχκεί.
Το νζο ΡΣ, ενϊ εντάςςει ςτο περιεχόμενο όλα εκείνα τα πεδία που διδάςκονταν με βάςθ τα
παλαιότερα ΡΣ, επιχειρεί οριςμζνεσ καινοτομίεσ:
− Αναδιαρκρϊνει το περιεχόμενο, τοποκετϊντασ αμζςωσ μετά το Θεματικό Ρεδίο Α τουσ
τρεισ φιλοςοφικοφσ κλάδουσ, οι οποίοι ταξινομοφνται ςτθν «εφαρμοςμζνθ» ι
«πρακτικι» Φιλοςοφία. Ρρόκειται για Θεματικά Ρεδία που αναφζρονται ςτθν Θκικι
Φιλοςοφία, τθν Ρολιτικι Φιλοςοφία και τθν Αιςκθτικι. Ακολουκεί Θεματικό Ρεδίο για τθ
Φιλοςοφία τθσ Επιςτιμθσ και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι δφο βαςικοί παραδοςιακοί
κλάδοι τθσ Φιλοςοφίασ, δθλαδι θ Γνωςιολογία και θ Μεταφυςικι. Με αυτόν τον τρόπο
επιδιϊκεται αφενόσ να προκλθκεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν για τθ Φιλοςοφία,
αφετζρου να γίνει αντιλθπτόσ ο πρακτικόσ τθσ χαρακτιρασ, θ ςχζςθ τθσ με τθν
κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων και θ χρθςιμότθτά τθσ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων.
− Ρροςκζτει ςε όλα τα Θεματικά Ρεδία μία ι περιςςότερεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ ςτισ οποίεσ
τα βαςικά κεωρθτικά ηθτιματα κάκε αντίςτοιχου φιλοςοφικοφ κλάδου ςυνδζονται,
ερμθνεφουν και εξθγοφν ςυγκεκριμζνα πρακτικά ηθτιματα.
− Δεν περιλαμβάνει ειδικό Θεματικό Ρεδίο/Θεματικι Ενότθτα για τον κλάδο τθσ Λογικισ.
Ωςτόςο, υπάρχουν Θεματικζσ Ενότθτεσ (ενδεικτικά: Α3, ΣΤ2 και ΣΤ5) ςτισ οποίεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυηθτιςουν ηθτιματα ςχετικά με τθ λογικι
δομι τθσ ςκζψθσ, τθν εγκυρότθτα των επιχειρθμάτων κ.ά.
− Ρροτείνεται θ ςυμπλθρωματικι χρθςιμοποίθςθ ενόσ ςυνολικοφ και ςυνοπτικοφ
χρονολογικοφ πίνακα ςτο τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ του περιεχομζνου του μακιματοσ,
όπου κα αναφζρονται ςθμαντικοί φιλόςοφοι, ρεφματα και ςχολζσ ςτισ βαςικζσ ιςτορικζσ
περιόδουσ, από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, και κα αναδεικνφονται ζτςι οι ςχζςεισ τουσ
και οι κυριότεροι άξονεσ τθσ εξζλιξθσ του φιλοςοφικοφ ςτοχαςμοφ μζςα ςτον χρόνο.
Το νζο ΡΣ δομείται ςε επτά (7) Θεματικά Ρεδία, τα οποία επιμερίηονται ςε Θεματικζσ
Ενότθτεσ. Κάκε Θεματικι Ενότθτα μπορεί να καλφψει μία ι δφο διδακτικζσ ϊρεσ, κι ζτςι
δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ να επιλζξουν ςε ποια ενότθτα επικυμοφν
να εμβακφνουν και να αφιερϊςουν περιςςότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Ειςαγωγικά
Σε πολλά ςθμεία του ΡΣ εκφράηεται θ άποψθ ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ που διδάςκει το
μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ κα πρζπει να ευνοεί τθν αυτενζργεια και τθν ανακάλυψθ τθσ
γνϊςθσ –ςτον βακμό που κάτι τζτοιο είναι δυνατόν− από τουσ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ.
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Θ διδαςκαλία του/τθσ εκπαιδευτικοφ βελτιϊνεται με τθ ςυνεχι φιλοςοφικι
ενθμζρωςθ, τθν προςωπικι ζρευνα τθσ διακζςιμθσ βιβλιογραφίασ (ςτθν οποία
ςυμπεριλαμβάνεται το ςχολικό βιβλίο), με τθ μελζτθ τθσ –πενιχρισ− βιβλιογραφίασ
αναφορικά με τθ διδαςκαλία τθσ Φιλοςοφίασ, τον προςωπικό προβλθματιςμό και τθν
αναηιτθςθ των καλϊν πρακτικϊν από τθν επιςτθμονικι περιοχι τθσ διδακτικισ τθσ
Φιλοςοφίασ. Θ αναηιτθςθ του υλικοφ είναι ατζρμων. Ρζρα από τθ ςυμβατικι, είναι πλζον
προςιτι και θ θλεκτρονικι βιβλιοκικθ, πζρα από τουσ δελτιοκαταλόγουσ των βιβλιοκθκϊν
και των βιβλιοπωλείων, προςπελάςιμοι είναι και οι εκπαιδευτικοί ιςτότοποι. Θ ορκολογικι
επιλογι τθσ βιβλιογραφίασ ςυμβάλλει ςτον επιτυχι ςχεδιαςμό και οργάνωςθ τθσ
διδαςκαλίασ. Θ ςυγκρότθςθ μιασ προςωπικισ βιβλιοκικθσ με ευςφνοπτεσ ελκυςτικζσ
ειςαγωγζσ ςτθ Φιλοςοφία και βιβλία για τθ διδακτικι τθσ είναι μια διαδικαςία εκ των ων
ουκ άνευ για να προςδιοριςτοφν τα ενδιαφζροντα και οι πνευματικζσ ανάγκεσ μακθτϊν/τριϊν και κακθγθτϊν/-τριϊν και να επικαιροποιθκοφν τα φιλοςοφικά ερωτιματα.
Υπάρχει, βζβαια, ζνα ςθμείο απολφτωσ κομβικό για τον προςανατολιςμό τθσ
διδακτικισ πράξθσ: οι προχπάρχουςεσ διδακτικζσ εμπειρίεσ και οι αντιλιψεισ των
διδαςκόντων/-ουςϊν ςχετικά με το μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ ωσ διδακτικοφ αντικειμζνου.
Ραρότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί κάποια εξειδικευμζνθ ζρευνα, θ εμπειρία δείχνει ότι θ
ςχολικι διδαςκαλία τθσ Φιλοςοφίασ για πολλζσ δεκαετίεσ ςτθρίχτθκε επιςτθμολογικά ςτθ
φιλολογία (εξάλλου, μζχρι ςιμερα θ πλειονότθτα των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν το
μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ είναι φιλόλογοι) και ςκοποκετικά ςτθ ςθμαςιοδότθςθ τθσ
Φιλοςοφίασ ωσ διαμορφϊτριασ ικουσ. Αυτι θ ςφηευξθ αποτυπϊνεται ςε ζναν τφπο τθσ
διδαςκαλίασ που ορίηεται από τουσ εξισ πόλουσ: α) Γραμματολογικι/βιογραφικι εξζταςθ
και μονοδιάςτατθ «κακθγθτικι» ερμθνεία, θ οποία κα οδθγιςει γριγορα ςτα επικυμθτά
«διδάγματα». β) Το κείμενο για τον/τθν αναγνϊςτθ/-ςτρια αναγνωρίηεται ωσ μια οντότθτα
«αινιγματικι» (Adorno). Διακζτει κάποιεσ ςτακερζσ, αλλά μπορεί να αναπαραχκεί ςε μια
ποικιλία εκδοχϊν μζςα ςτθν «ελαςτικι ηϊνθ» τθσ ςυνάντθςισ του με τουσ/τισ
αναγνϊςτεσ/-ςτριζσ του. Σε διδακτικό επίπεδο, οι κειμενοκεντρικζσ προςεγγίςεισ υπιρξαν θ
επιςτθμονικι μιτρα τθσ μεκοδικισ ανάγνωςθσ, κατά τθν οποία ο/θ μακθτισ/-τρια καλείται
να αναγνωρίςει μζςα ςτο κείμενο τουσ ςυνδυαςμοφσ των ςθμείων που παράγουν νόθμα. γ)
Το κείμενο για όλουσ/-εσ αντιςτοιχεί ςε αυτό που κα λζγαμε ότι είναι (ίςωσ) ο διαχρονικόσ
πυρινασ του. Οι υπεραςπιςτζσ τθσ «οντολογικισ αξίασ» τθσ Φιλοςοφίασ και τθσ
παραδοςιακισ φιλοςοφικισ παιδείασ δζχονται ότι αυτόσ ο διαχρονικόσ πυρινασ είναι το
χαρακτθριςτικό των μεγάλων ζργων.
Αυτζσ οι αντιλιψεισ δεν ανακεωρικθκαν οφτε όταν ειςιχκθ για τθ διδαςκαλία τθσ
Φιλοςοφίασ το ΡΣ του 2001, το οποίο, όπωσ και το παρόν, προςανατόλιηε ςτθ ςυςτθματικι
προςζγγιςθ τθσ Φιλοςοφίασ και ςτθν αντίλθψθ των κειμζνων ωσ κοινωνικά και πολιτιςμικά
προςδιοριςμζνων. Σε αυτό, λοιπόν, το ΡΣ κρίνεται ςκόπιμθ, μεταξφ άλλων, και θ ανάπτυξθ
αναςτοχαςτικισ και κριτικισ ςτάςθσ εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν ζναντι των παγιωμζνων
διδακτικϊν αντιλιψεων και πρακτικϊν.
Μζκοδοσ διδαςκαλίασ
Ρρωταρχικι μορφι τθσ φιλοςοφικισ γραφισ και δραςτθριότθτασ είναι ο διάλογοσ.
Ενϊ θ λειτουργικι παρουςία του πρϊτου προςϊπου είναι αναγκαία για να εκφραςτεί ι για
να κεμελιωκεί μια αλικεια, το δεφτερο πρόςωπο είναι ο άξονασ τθσ λειτουργίασ
προοριςμοφ με τθν οποία το κείμενο διευρφνεται προσ τθ ςυγκατάκεςθ ι μεταβολι τθσ
άποψθσ ι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςφγκρουςθσ. Ο/Θ αναγνϊςτθσ/-ςτρια, που θ παρουςία
του/τθσ δθλϊνεται ςτο ίδιο το εςωτερικό του κειμζνου, είναι κάτι περιςςότερο από
πακθτικόσ/-ι παραλιπτθσ/-τρια ενόσ μθνφματοσ και αποτελεί τον άξονα των δφο
κεμελιωδϊν λειτουργιϊν κάκε φιλοςοφικισ γραφισ. Θ πρϊτθ είναι θ διδακτικι λειτουργία:
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Ο φιλόςοφοσ επιδιϊκει να γίνει κατανοθτόσ, να εξθγιςει, να διαςαφθνίςει. Θ δεφτερθ
λειτουργία προχποκζτει πάντα τθν πρϊτθ, αλλά το αντίςτροφο δεν ιςχφει πάντοτε:
Ρρόκειται για τθν παιδαγωγικι λειτουργία που αποβλζπει ςτον μεταςχθματιςμό τθσ
ςκζψθσ μζςω τθσ υιοκζτθςθσ τθσ άποψθσ που εκφράςτθκε ι τθσ αναςκευισ τθσ.
Ο πραγματικόσ ι νοερόσ διάλογοσ που αναπτφςςεται ςτα φιλοςοφικά κείμενα
ενεργοποιεί τον διάλογο ςτθν τάξθ, ζτςι ϊςτε, μετά από κάκε διδαςκαλία φιλοςοφικοφ
κειμζνου ι μετά το ςφνολο τθσ διδαςκαλίασ τθσ Φιλοςοφίασ, αναμζνεται οι μακθτζσ/-τριεσ
να ζχουν κατακτιςει ςε επίπεδο γνϊςεων, δεξιοτιτων, ςτάςεων, ζξεων τα εξισ:
− Αναγνωςτικι ικανότθτα (ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ) ςτθ μελζτθ του «ςϊματοσ» των
φιλοςοφικϊν κειμζνων ι οιονεί φιλοςοφικϊν κειμζνων. Θ διδαςκαλία τθσ Φιλοςοφίασ
αποςκοπεί ςτο να παρακινιςει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να αλλθλεπιδροφν με τα κείμενα,
αλλά και με τθν κοινότθτα τθσ τάξθσ τουσ, ϊςτε να οδθγοφνται ςτθν αυτογνωςία.
− Ικανότθτα ςτο να προςεγγίηουν ηθτιματα αξιϊν που δίνουν νόθμα ςτθ ηωι. Τα
φιλοςοφικά κείμενα χρειάηεται να εξεταςτοφν ταυτόχρονα ωσ πολιτιςμικι πλθροφόρθςθ
(το «γι’ αυτό»), ωσ υποςτθρικτικό ςφςτθμα μιασ προςωπικισ επζνδυςθσ (το «για μζνα»)
και ωσ παγκόςμιοσ κακρζφτθσ (το «για όλουσ»). Στθν εκδοχι αυτι τθσ διδαςκαλίασ, το
φιλοςοφικό κείμενο δε χάνει τον κεντρικό του ρόλο, αλλά και δεν αποτελεί πια ζναν
κόςμο ερμθτικά κλειςτό, ξεκομμζνο από τισ κοινωνικά προςδιοριςμζνεσ αναπαραςτάςεισ
τθσ Φιλοςοφίασ αλλά και των υπόλοιπων πολιτιςμικϊν κειμζνων τθσ εποχισ του. Στον
διάλογο των κειμζνων οι μακθτζσ/-τριεσ παρακινοφνται να παίρνουν κζςθ, να
διαπιςτϊνουν ότι καμία κεϊρθςθ δεν μπορεί να μείνει κλειςμζνθ ςτα όρια ενόσ
μοναδικοφ ορίηοντα και να εμπλουτίςουν ζτςι τθν αντίλθψι τουσ για τισ δυνατζσ εκδοχζσ
τθσ πραγματικότθτασ.
− Ικανότθτα κεμελίωςθσ του προβλθματιςμοφ ςε κείμενα ι αποςπάςματα κειμζνων με
βαςικά φιλοςοφικά, κοινωνικά, πολιτικά, θκικά και υπαρξιακά ηθτιματα, τα λεγόμενα
παράλλθλα ερμθνευτικά δοκίμια. Τα κείμενα αυτά ςυχνά μπορεί να φωτίηουν
διαφορετικζσ ι και διαμετρικά αντίκετεσ μεταξφ τουσ πλευρζσ του ίδιου ηθτιματοσ,
πράγμα που κα κεντρίςει το ενδιαφζρον και κα κινθτοποιιςει εςωτερικά τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ. Είναι αυτονόθτο ότι τα φιλοςοφικά κείμενα αποτελοφν όχι αντικείμενο
εκμάκθςθσ, αλλά υλικό για κατανόθςθ και ςτοχαςτικό προβλθματιςμό.
− Ικανότθτα ςυςχετιςμοφ φιλοςοφικϊν ηθτθμάτων με άλλεσ αναπαραςτατικζσ μορφζσ
(λογοτεχνικά και δθμοςιογραφικά κείμενα, ηωγραφικι, μουςικι, κινθματογράφο κ.λπ.)
ςε αμφίδρομθ ςχζςθ και παραπεμπτικότθτα. Με αυτόν τον τρόπο, το κείμενο καταλιγει ι
και προεκτείνεται ςτισ άλλου είδουσ αναπαραςτάςεισ του πραγματικοφ, και αυτζσ με τθ
ςειρά τουσ ενκαρρφνουν τθν επιςτροφι ςτο κείμενο με ςκοπό τθ βακφτερθ κατανόθςι
του.
Ρόλοι εκπαιδευτικών και μακθτών/-τριών − Μορφζσ επικοινωνίασ
Τα παραπάνω ςυνάδουν με μια μεκοδολογικι αντίλθψθ για τθ διδακτικι του
μακιματοσ που ςυντίκεται από τισ αλλθλζνδετεσ αρχζσ τθσ (ομαδο)ςυνεργατικότθτασ, τθσ
μακθτοκεντρικισ-ανακαλυπτικισ προςζγγιςθσ, τθσ κακοδθγοφμενθσ μάκθςθσ, αλλά και τθσ
προαγωγισ τθσ αυτενζργειασ και τθσ μεταςχθματιςτικισ λογικισ των μακθτϊν/-τριϊν. Ριο
αναλυτικά:
α) Ομαδοςυνεργατικότθτα. Δραςτθριότθτεσ που παραπζμπουν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων
και ςτθν καλλιζργεια ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν οι οποίεσ ευνοοφν τθν αρμονικι
ςυνεργαςία των μακθτϊν/-τριϊν. Οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν να αςκοφν και να δζχονται
κριτικι, και γενικά λειτουργοφν ωσ μζλθ μιασ δθμιουργικισ ομάδασ που «διαλζγεται», μιασ
ςυγκροτθμζνθσ κοινότθτασ ζρευνασ και προβλθματιςμοφ. Είναι δυνατόν ζτςι να
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αποτυπωκοφν τα ςυναιςκιματα, τα νοιματα και οι κανόνεσ που προκφπτουν από μια
ςφνκεςθ ι, καλφτερα, από τον διαλεκτικό βθματιςμό: (κζςθ, αντι-κζςθ, ςυν-κζςθ), από
εμπειρίεσ διαλόγου και ςυμμετοχισ, ενιςχφοντασ τισ παραμζτρουσ που αναφζρονται ςτθν
κοινωνικότθτα, τισ αξίεσ που ςυνδζονται με τθ ςυμμετοχι ςε μια ομάδα και τθν
ικανοποίθςθ από τθν αποτελεςματικότθτα. Ρροτείνονται, λοιπόν, κζματα ςτα οποία
εμπλζκονται διάφορεσ πτυχζσ και αναπτφςςεται ποικιλία απόψεων, ϊςτε να είναι δυνατι
μια διαδικαςία κατανομισ ρόλων μεταξφ των μελϊν των ομάδων.
β) Μακθτοκεντρικι-Ανακαλυπτικι προςζγγιςθ. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία πρζπει να είναι
το αποτζλεςμα μιασ ςυλλογικισ ευρετικισ, που εξελίςςεται ωσ μια πορεία δθμιουργικισ
επεξεργαςίασ και κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ο/θ εκπαιδευτικόσ ςυνδιαλζγεται με τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριζσ του ςε διάφορα ςτάδια, ςυνδιαμορφϊνοντασ ζτςι τισ γνϊμεσ και τισ
αντιλιψεισ τουσ. Θ ενεργθτικι αυτι μζκοδοσ ςυνδζεται καταςτατικά με το μάκθμα τθσ
Φιλοςοφίασ, και ςτο πλαίςιό τθσ μποροφν να αξιοποιθκοφν τεχνικζσ όπωσ καταιγιςμόσ
ιδεϊν, νοθτικά πειράματα, αςκιςεισ λόγου-αντίλογου, δραματοποίθςθ, μελζτθ
ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ, επίλυςθ προβλιματοσ, παιχνίδια ρόλων κ.ά.
Οι μακθτζσ/-τριεσ, επεξεργαηόμενοι/-εσ κείμενα με επιχειριματα και
αντεπιχειριματα, εξετάηουν διαφορετικζσ κζςεισ, διερευνοφν, επιχειρθματολογοφν,
εμπλζκονται ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν υλοποίθςθ και ςτθν παρουςίαςθ τθσ εκπαιδευτικισ
πρακτικισ που προτείνεται. Μακαίνουν να κατανοοφν βακφτερα τα φιλοςοφικά
επιχειριματα, αλλά και τα ςφάλματα, τισ δυςκολίεσ για τθν υπζρβαςι τουσ, τισ
προκαταλιψεισ, τισ αντιπαρακζςεισ, αλλά και τα κοινωνικά, πολιτικά/ιδεολογικά κίνθτρα
των διανοθτϊν, και να τα ςυγκρίνουν με τα δικά τουσ, διαμορφϊνοντασ και
αναδιαμορφϊνοντασ τα πρότυπά τουσ. Με αυτόν τον τρόπο, ςτθ ςυνείδθςι τουσ δεν
αποτυπϊνεται απλϊσ και μόνο μια ςυλλογι από πλθροφορίεσ και κρίςεισ άλλων ςχετικά με
τθ Φιλοςοφία, αλλά και δεξιότθτεσ που ευνοοφν τθν κριτικι ανίχνευςθ μζςα από ζναν
δθμιουργικό και γόνιμο διάλογο.
Πςον αφορά τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, επιδιϊκεται να ενιςχυκεί θ ικανότθτά τουσ να
κατανοοφν όψεισ, δεξιότθτεσ, εκφραςτικά μζςα τθσ κάκε μακθτικισ προςωπικότθτασ, αλλά
και αδυναμίεσ, ςτερεότυπα, παγιωμζνεσ αναπαραςτάςεισ (με τθν ζννοια τθσ
«καταςκευαςμζνθσ» πραγματικότθτασ) και προκαταλιψεισ των μακθτϊν/-τριϊν τουσ.
Επιπρόςκετα, με τα προτεινόμενα κζματα και ςε ςυνδυαςμό με τθν παραπάνω
προςζγγιςθ, το ςτοιχείο τθσ αμφιςβιτθςθσ ζχει ςαφϊσ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να
εκφραςτεί κετικά με διάλογο και αμοιβαία κριτικι μζςα ςε ζνα περιβάλλον δθμιουργικισ
διαδικαςίασ, ενϊ ταυτόχρονα διευκολφνονται από τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι όλων των
εμπλεκομζνων ςε διεργαςίεσ αναςτοχαςμοφ και αναπλαιςίωςθσ των εκπαιδευτικϊν
πρακτικϊν.
Ζτςι, οι εκπαιδευτικοί επιδιϊκεται να δθμιουργοφν ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον
μάκθςθσ, ενκαρρφνοντασ τθν ενεργι εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν, αξιοποιϊντασ τθν αρχι
του αποτελζςματοσ και τα μεκοδολογικά εργαλεία για τθν επίτευξθ τθσ αποτελεςματικισ
μάκθςθσ, θ οποία αφορά κυρίωσ τθν οικειοποίθςθ βαςικϊν γνϊςεων, όπωσ και
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων, ϊςτε θ τάξθ να εξελιχκεί ςε εργαςτιριο αναςτοχαςμοφ επί των
μακθςιακϊν διαδικαςιϊν και μάκθςθσ για το πϊσ να μακαίνουν, προκειμζνου να
επιτφχουν τθν αυτογνωςία, τθν επίλυςθ προβλθμάτων και, τζλοσ, τθν ψθφιακι
εγγραμματοςφνθ, μζςω μιασ ςειράσ επιλογϊν που αφοροφν τουσ τρόπουσ ζνταξθσ των ΤΡΕ
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Από τον ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ ςτθν αξιολόγθςθ
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Στον ςφγχρονο κόςμο θ ςκζψθ τείνει να αποκτιςει μονοδιάςτατο, εξειδικευμζνο
χαρακτιρα. Πμωσ, θ μονολικικι εξειδίκευςθ δεν μπορεί να προετοιμάςει τουσ/τισ νζουσ/εσ για τισ επερχόμενεσ αλλαγζσ. Αυτό που μπορεί να τουσ/τισ προετοιμάςει είναι θ πίςτθ
ςτθν αρχι του ανκρωπιςτικοφ ικουσ που αναγνωρίηει ότι το πολυδιάςτατο και το
πολφμορφο του επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ αποτελεί οργανικι μορφωτικι ανάγκθ.
Εφλογα αναρωτιζται κανείσ για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίςει θ Φιλοςοφία
ςε μια εποχι κατά τθν οποία θ μόρφωςθ ωσ πολιτιςτικό αγακό τείνει να χάςει τον γενικό
ανκρωπιςτικό τθσ χαρακτιρα και θ γνϊςθ νοείται ωσ εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ, ωσ ζνα
ετοιμοπαράδοτο προϊόν, χριςιμο αποκλειςτικά για τθν εργαςιακι δραςτθριότθτα του νζου
ανκρϊπου. Θ απάντθςθ είναι ότι, ςε μια τζτοια κοινωνικι ςυνκικθ, θ Φιλοςοφία αποκτά,
εκτόσ των άλλων, και θκικι διάςταςθ, αφοφ υποβάλλει τον άνκρωπο ςε διαρκι περίςκεψθ
για υπαρξιακά, κοινωνικά, πολιτικά, οικολογικά ηθτιματα, ενιςχφοντασ τον ορκολογιςμό,
τθν ευκυκριςία, τθν ελεφκερθ προαίρεςθ και τθν προςωπικι αυτονομία. Οι φιλοςοφικζσ
ιδζεσ ωσ πνευματικά προϊόντα κάκε εποχισ αποτελοφν κακοριςτικό παράγοντα τθσ
ιδεολογικισ ολοκλιρωςθσ των νζων, κακϊσ παρζχουν κριτιρια και πρότυπα για τθν
απόφαςθ και τθν πράξθ. Υπό αυτι τθν ζννοια, θ διάχυτθ κριτικι ι και αρνθτικι διάκεςθ
των μακθτϊν/-τριϊν απζναντι ςε κακετί το κακιερωμζνο μπορεί με τθν κατάλλθλθ
φιλοςοφικι παιδεία να εκλογικευτεί, να γίνει λιγότερο ςυγκινθςιακι και πιο αυτοκριτικι,
με αποτζλεςμα να γίνουν αντιλθπτζσ οι δυνατότθτεσ και τα όρια οποιαςδιποτε
αμφιςβιτθςθσ.
Επομζνωσ, ςτο μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ, όπωσ εξάλλου και ςε κάκε άλλο
διδαςκόμενο μάκθμα, το κεντρικό ερϊτθμα που πρζπει να μασ απαςχολιςει είναι: Ροιεσ
αξίεσ, ςτάςεισ, δεξιότθτεσ και γνϊςεισ χρειάηονται να αποκτιςουν οι μακθτζσ/-τριεσ, για να
μπορζςουν να ηιςουν δθμιουργικά και ευτυχιςμζνα ςτον ςφγχρονο κόςμο;
Αυτό το ερϊτθμα, που ςχετίηεται με τον ορκό ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, τισ
διδακτικζσ πρακτικζσ, αλλά και με τθν αποτελεςματικι αξιολόγθςθ (θ οποία ζτςι δεν
αντιμετωπίηεται ωσ μια αποπλαιςιωμζνθ δραςτθριότθτα, ωσ μια τελικι κίνθςθ ελζγχου),
μπορεί να διακρικεί ςτα εξισ ςτάδια:
α) Ροφ κζλω να πάω;
β) Ρϊσ κα πάω;
γ) Ρϊσ κα ξζρω ότι ζφταςα;
α) Ροφ κζλω να πάω;
Αφορά τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςκοποφσ, τουσ ςτόχουσ/επιδιωκόμενα αποτελζςματα του
μακιματοσ τθσ Φιλοςοφίασ, αλλά και τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ κάκε ενότθτασ.
β) Ρϊσ κα πάω;
Αφορά κυρίωσ τισ διδακτικζσ πρακτικζσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτο μάκθμα τθσ
Φιλοςοφίασ. Στο ςυγκεκριμζνο ΡΣ, διδακτικζσ πρακτικζσ προτείνονται ςτθν ψθφιακι
εκδοχι του. Επίςθσ, προτάςεισ για διδακτικζσ πρακτικζσ ανά κεματικι ενότθτα
περιλαμβάνονται ςτον Οδθγό για τον/τθν Εκπαιδευτικό.
γ) Ρϊσ κα ξζρω ότι ζφταςα;
Αφορά κυρίωσ τθν αξιολόγθςθ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν ζχουν επιτευχκεί οι
επιδιωκόμενοι ςτόχοι (τουλάχιςτον οι βαςικότεροι από αυτοφσ, χωρίσ να ελζγχεται
εξαντλθτικά εάν επιτεφχκθκε το ςφνολο των ςτόχων που είχαν προςδιοριςτεί). Και φυςικά,
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ο/θ εκπαιδευτικόσ οφείλει να γνωςτοποιιςει από τθν αρχι ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τθ
διαδικαςία και τθ μζκοδο, τα κριτιρια, τον ςκοπό και το είδοσ τθσ αξιολόγθςθσ που
πρόκειται να εφαρμόςει.
Γενικζσ αρχζσ για τθν αξιολόγθςθ του μακιματοσ
Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ τθσ Φιλοςοφίασ κα πρζπει να είναι:
α) Μετριςιμθ, υπό τθν ζννοια ότι κα πρζπει να προςδιοριςτοφν κριτιρια ςαφι,
ςυγκεκριμζνα και κοινά για όλουσ, με εςτίαςθ, όπωσ ιδθ τονίςτθκε, κυρίωσ ςτισ δεξιότθτεσ
(δευτερευόντωσ ςτισ γνϊςεισ) που ζχουν αποκτθκεί από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.
β) Διαβακμιςμζνθ, υπό τθν ζννοια ότι κα πρζπει να διαςφαλιςτεί μία κλιμάκωςθ των
δεξιοτιτων (αλλά και των γνϊςεων) που επιδιϊκουμε να αποκτιςουν οι μακθτζσ/-τριεσ,
οφτωσ ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν όλοι/-εσ, ςε διαφορετικό βακμό ο/θ κακζνασ/μία, όπωσ εξάλλου προτείνεται και από το μοντζλο τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ,
ςτισ απαιτιςεισ του μακιματοσ.
Σθμαντικό είναι ότι, εκτόσ τθσ αρχικισ (διαγνωςτικισ) και τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ,
πρζπει να δίνεται ζμφαςθ και ςτθν ενδιάμεςθ, διαμορφωτικι, αξιολόγθςθ.
Οι δραςτθριότθτεσ που είναι ςκόπιμο να ηθτοφνται από τουσ μακθτζσ/-τριεσ κατά τθν
αξιολόγθςθ του μακιματοσ τθσ Φιλοςοφίασ μποροφν να ταξινομθκοφν ενδεικτικά ςτισ
παρακάτω γενικζσ κατθγορίεσ:
Κατανόθςθ: Μετάφραςθ-Μετατροπι. Με τον όρο «μετάφραςθ» ι «μετατροπι»
νοείται θ ανάπτυξθ ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια τθσ ικανότθτασ να μεταφζρει ζνα πρόβλθμα ι
μια κεωρία από μια Α ςε μια Β μορφι χωρίσ να χάνουν τθν ουςία τουσ. Τζτοιεσ μετατροπζσ
μποροφν να είναι: α) θ μετατροπι ενόσ αφθρθμζνου κζματοσ ςε κάτι ςυγκεκριμζνο (να
δϊςει, π.χ., ο/θ μακθτισ/-τρια παραδείγματα που να δείχνουν ότι κατανοεί κάποια
αφθρθμζνθ μορφι), β) θ αλλαγι ςτον τρόπο με τον οποίο διατυπϊνεται κάτι, χωρίσ να
μεταβάλλεται το νόθμά του (να παρουςιάςει, π.χ., κάποιοσ/-α μακθτισ/-τρια αυτό που
διάβαςε με δικά του/τθσ λόγια) και γ) θ ςφμπτυξθ ι θ ανάπτυξθ ενόσ κζματοσ (να
εκφράςει, π.χ., ο/θ μακθτισ/-τρια περιλθπτικά αυτό που αναφζρεται ςε πολλζσ ςειρζσ ι
αντίκετα να αναπτφξει περιςςότερο μια περιλθπτικι ζκφραςθ ενόσ κζματοσ). Εάν θ
εξζταςθ αποςκοπεί ςτο να ελζγξει αν ο/θ μακθτισ/-τρια απζκτθςε τθν ικανότθτα αυτι,
του/τθσ ηθτείται να προβεί ςτισ ανάλογεσ ενζργειεσ (π.χ. Σθμειϊςτε περιλθπτικά ςε τι
ςυνίςταται θ ςυνειςφορά του Καντ ςτθ γνωςιολογία).
Ερμθνεία-Ρροζκταςθ: Θ δραςτθριότθτα αυτι, που αποςκοπεί ςτον γενικότερο ςτόχο
να κατανοιςει ο/θ μακθτισ/-τρια κάτι, ςυγγενεφει πολφ με τθν προθγοφμενθ, τθ
μετατροπι, δεδομζνου ότι ςυχνά θ ερμθνεία ςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό ςε μετατροπζσ. Ο
Μπλουμ λζει ότι, για να αντιλθφκεί ο/θ αναγνϊςτθσ/-ςτρια ζνα κείμενο, πρζπει πρϊτα να
μετατρζψει τα ςφμβολα, τισ λζξεισ και τισ φράςεισ ςε νοιματα και ςτθ ςυνζχεια να
ςυλλάβει τθ ςχζςθ που υφίςταται ανάμεςα ςε αυτά. Πταν εξετάηεται ςε ποιον βακμό ζχει
επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ, ηθτείται από τον/τθ μακθτι/-τρια να αναφζρει τα κφρια
ςυμπεράςματά του από ζνα κείμενο, από εικόνεσ κ.λπ. Επιπλζον, να προςδιορίηει τα όρια
ιςχφοσ και τουσ γενικότερουσ περιοριςμοφσ τουσ, να διατυπϊνει νζεσ υποκζςεισ, με βάςθ
δεδομζνα ςτοιχεία, να ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία τα οποία λείπουν από τα διακζςιμα
δεδομζνα, να προςδιορίηει τον βακμό πικανότθτασ εμφάνιςθσ, εφόςον ιςχφςουν οριςμζνεσ
προχποκζςεισ, των διαφόρων ςυνεπειϊν ι εξελίξεων.
Εξειδικεφοντασ, ςτο μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ αξιολογοφνται οι παρακάτω δεξιότθτεσ των
μακθτϊν/-τριϊν, με κλιμάκωςθ από τισ απλοφςτερεσ προσ τισ ςυνκετότερεσ:
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− Να ανακαλοφν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με φιλοςοφικζσ ζννοιεσ, φιλοςοφικζσ κεωρίεσ ι
πρόςωπα από τον χϊρο τθσ Φιλοςοφίασ.
− Να επιβεβαιϊνουν ι να διαψεφδουν τθν ορκότθτα φιλοςοφικϊν πλθροφοριϊν.
− Να αναγνωρίηουν τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία όρων και εννοιϊν ςε ςχζςθ με το κειμενικό
(φιλοςοφικό) και ιςτορικό τουσ ςυγκείμενο.
− Να αναγνωρίηουν τθ διεπιςτθμονικι διαπλοκι όρων και εννοιϊν.
− Να διατυπϊνουν με ακρίβεια τουσ όρουσ και τισ ζννοιεσ, χρθςιμοποιϊντασ ορκά τθ
φιλοςοφικι γλϊςςα.
− Να επιςθμαίνουν τα κεντρικά ερωτιματα ςτα οποία απαντά μια φιλοςοφικι κεωρία.
− Να περιγράφουν τθ ςυλλογιςτικι πορεία που οδιγθςε ςτθ διατφπωςθ φιλοςοφικϊν
κζςεων.
− Να αναδιατυπϊνουν φιλοςοφικζσ κεωρίεσ.
− Να ςυγκρίνουν διαφορετικζσ φιλοςοφικζσ κεωρίεσ και να παρουςιάηουν ςυνοπτικά τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ τουσ, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςτα φιλοςοφικά κείμενα.
− Να αξιοποιοφν μία φιλοςοφικι κεωρία για να τοποκετθκοφν ςε ηθτιματα τθσ
κακθμερινισ ηωισ.
− Να προεκτείνουν τισ φιλοςοφικζσ κζςεισ που αναπτφςςονται ςε ζνα ι περιςςότερα
φιλοςοφικά αποςπάςματα.
− Να ςυνδυάηουν φιλοςοφικζσ κζςεισ και να οδθγοφνται ςε ςυμπεράςματα.
− Να αποτιμοφν τθν εγκυρότθτα και πειςτικότθτα των επιχειρθμάτων που αναπτφςςονται
ςε ζνα φιλοςοφικό ι άλλο κείμενο.
− Να αξιολογοφν τθ διαχρονικότθτα φιλοςοφικϊν ιδεϊν με αφορμι ςφγχρονα ηθτιματα και
προβλιματα.
− Να μελετοφν πολυτροπικά κείμενα, να τα ςυνδζουν με κεντρικοφσ φιλοςοφικοφσ
προβλθματιςμοφσ και να τοποκετοφνται κριτικά.
− Να επεξεργάηονται ζνα φιλοςοφικό ερϊτθμα ι πρόβλθμα και να διατυπϊνουν τθ δικι
τουσ άποψθ με τεκμθριωμζνα επιχειριματα.
Οριςμζνεσ από τισ μορφζσ που μπορεί να ζχει θ αξιολόγθςθ είναι δυνατόν να ενταχκοφν
ςτισ κάτωκι πρακτικζσ:
− Αξιολόγθςθ προφορικισ ςυμμετοχισ μακθτι/-τριασ
− Αξιολόγθςθ ατομικοφ γραπτοφ δοκιμίου μακθτι/-τριασ
− Αξιολόγθςθ ομαδικοφ γραπτοφ δοκιμίου
− Αξιολόγθςθ ατομικισ ςυνκετικισ εργαςίασ μακθτι/-τριασ
− Αξιολόγθςθ ςυμβολισ ςε ομαδικι ςυνκετικι εργαςία
Στθν πρϊτθ μορφι αξιολόγθςθσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ είναι ςκόπιμο να χρθςιμοποιεί
αφενόσ ςφντομεσ και ςαφείσ ερωτιςεισ που κα αξιολογοφν κυρίωσ τουσ γνωςτικοφσ
ςτόχουσ, αφετζρου ερωτιςεισ που κα μποροφν να προκαλζςουν ςυηιτθςθ –πικανϊσ και
αντιπαράκεςθ−, οι οποίεσ κα αξιολογοφν δεξιότθτεσ, ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ. Επίςθσ,
μποροφν να ηθτθκοφν περιςςότερο εκτεταμζνεσ προςχεδιαςμζνεσ τοποκετιςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν, οι οποίεσ κα τεκμθριϊνονται και κα διαςταυρϊνονται με τισ απόψεισ
άλλων μακθτϊν/-τριϊν που εκφράςτθκαν ςτθν τάξθ.
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Για τθ ςφνταξθ γραπτϊν δοκιμίων, ατομικϊν ι ομαδικϊν, ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί
να κζςει υπό διαπραγμάτευςθ ζνα ερϊτθμα ι να ηθτιςει τθν ανάπτυξθ ενόσ κζματοσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να εκκζτουν με τρόπο ςυςτθματικό και τεκμθριωμζνο τισ
παρατθριςεισ, τα ςυμπεράςματά τουσ, αλλά και τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν κατά τθ
μελζτθ φιλοςοφικϊν ι άλλων κειμζνων, ςχετικϊν με ςυγκεκριμζνα φιλοςοφικά ηθτιματα.
Οι ςυνκετικζσ εργαςίεσ, ατομικζσ ι ομαδικζσ, κρίνεται ςκόπιμο να περιλαμβάνουν
ερωτιματα ςχετικά με διάφορα φιλοςοφικά ρεφματα, κζςεισ φιλοςοφικϊν ςχολϊν για
κάποιο πρόβλθμα, ςφγκριςθ απόψεων και ανάλυςθ διαφόρων –φιλοςοφικοφ
ενδιαφζροντοσ− πτυχϊν ενόσ κοινωνικοφ ηθτιματοσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, επειδι θ αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ πρζπει να
ςυνάδει με τθ φυςιογνωμία του μακιματοσ, όπωσ αυτι περιγράφθκε ςτθν πρϊτθ ενότθτα
του παρόντοσ ΡΣ, προτείνεται να χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ερωτιςεισ «ανοιχτζσ» και
αςκιςεισ φιλοςοφικισ επιχειρθματολογίασ, με τισ οποίεσ κα ελζγχεται κατά πόςον οι
μακθτζσ/-τριεσ είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν κριτικά όςα διδάχκθκαν για να εμβακφνουν
περιςςότερο ςτο ςυηθτοφμενο κζμα ι για να διατυπϊςουν μια αποδεικτικά κεμελιωμζνθ
προςωπικι κζςθ.
Καταλιγοντασ, αυτό που κυρίωσ ενδιαφζρει να ελεγχκεί με τθν αξιολόγθςθ είναι το
εάν οι μακθτζσ/-τριεσ είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν κριτικά τα φιλοςοφικά κείμενα και
τισ φιλοςοφικζσ κζςεισ και να αποκλειςτεί ζτςι θ μθχανιςτικι αναπαραγωγι του
περιεχομζνου τουσ. Ειδικότερα, όπου ηθτείται επιλογι, ςφγκριςθ ι κατάταξθ φιλοςοφικϊν
ιδεϊν, θ απάντθςθ αξιολογείται με βάςθ τθν επαρκι, εφλογθ και αποδεικτικά κεμελιωμζνθ
αιτιολόγθςι τθσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Επίςθσ, θ πρωτότυπθ ςφνκεςθ των
γνωςτικϊν ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφνται, θ πλθρότθτα και θ ςαφινεια των
απαντιςεων, θ λογικι αλλθλουχία τθσ διατφπωςθσ, θ ακριβισ απόδοςθ και τεκμθρίωςθ
φιλοςοφικϊν όρων και κεωριϊν, θ ευςτοχία πικανϊν παραδειγμάτων, θ ορκότθτα και θ
εγκυρότθτα των επιχειρθμάτων, θ ζκταςθ και θ πρωτοτυπία του κριτικοφ προβλθματιςμοφ
που αναπτφςςεται αποτελοφν μερικά από τα κριτιρια με τα οποία αξιολογοφνται οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτο μάκθμα τθσ Φιλοςοφίασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Β΄ Μζροσ
Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδών
Το νζο ΡΣ δομείται ςε επτά (7) Θεματικά Ρεδία, τα οποία επιμερίηονται ςε Θεματικζσ
Ενότθτεσ. Κάκε Θεματικι Ενότθτα μπορεί να καλφψει μία ι δφο διδακτικζσ ϊρεσ, κι ζτςι
δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ να επιλζξουν ςε ποια ενότθτα επικυμοφν
να εμβακφνουν και να αφιερϊςουν περιςςότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ.

Θεματικά
Πεδία

Α. Ειςαγωγι:
Σι είναι θ
Φιλοςοφία
και ςε τι
χρθςιμεφει;

ΦΙΛΟΟΦΙΑ – Β΄ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

1. Τι είναι θ Φιλοςοφία.
2. Ροια θ ςχζςθ τθσ
Φιλοςοφίασ με τισ
επιςτιμεσ, τισ τζχνεσ
και τθ κρθςκεία.
3. Επιχειριματα,
πλάνεσ και ςοφίςματα.
4. Ο ρόλοσ τθσ
Φιλοςοφίασ ςτθν
κοινωνία.
5. Θ Φιλοςοφία ωσ
τζχνθ του βίου.
[H ζννοια τθσ
Φιλοςοφίασ και οι
προςπάκειεσ οριςμοφ
τθσ. Θ ιδιομορφία των
φιλοςοφικϊν
προβλθμάτων
(«οριακά» ερωτιματα).
Στόχοι τθσ φιλοςοφικισ
δραςτθριότθτασ.
Κλάδοι και υποκλάδοι
τθσ Φιλοςοφίασ.
Διαφορά τθσ
Φιλοςοφίασ από τισ
επιςτιμεσ και από
άλλεσ ανκρϊπινεσ
πνευματικζσ
δραςτθριότθτεσ. Οι
αμφιςβθτιςεισ τθσ
Φιλοςοφίασ. Θ
χρθςιμότθτα τθσ
Φιλοςοφίασ. Θ
κοινωνικι και πολιτικι
διάςταςθ τθσ
Φιλοςοφίασ και θ
ςυμβολι τθσ ςτισ
κοινωνικζσ και

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
● Να διακρίνουν τθ
Φιλοςοφία από τισ
άλλεσ πνευματικζσ
δραςτθριότθτεσ.
● Να διακρίνουν τουσ
κλάδουσ τθσ
Φιλοςοφίασ και το
ξεχωριςτό
αντικείμενο κακενόσ.
● Να αναγνωρίηουν
και να αναφζρουν
τουσ όρουσ και τισ
αρχζσ διατφπωςθσ
ενόσ φιλοςοφικοφ
ερωτιματοσ.
● Να διερευνοφν
κριτικά και ςυγκριτικά
τισ απαντιςεισ ςτα
φιλοςοφικά
ερωτιματα.
● Να αναγνωρίηουν
τθ δομι του
φιλοςοφικοφ
επιχειριματοσ.
● Να διακρίνουν τα
ζγκυρα επιχειριματα
και να ελζγχουν τα
ςοφίςματα.
● Να
επιχειρθματολογοφν
για τθ χρθςιμότθτα
τθσ Φιλοςοφίασ ςτθν
κακθμερινι ηωι.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ

● Δθμιουργία, ατομικά ι
κατά ομάδεσ, ενδεχομζνωσ
και με τθ χριςθ ΤΡΕ,
εννοιολογικοφ χάρτθ με τουσ
κλάδουσ και τουσ
υποκλάδουσ τθσ Φιλοςοφίασ.
● Επιλογζσ κειμζνων
τεκμθρίωςθσ και διατφπωςθσ
φιλοςοφικϊν επιχειρθμάτων
από πρωτογενείσ πθγζσ.
● Ομάδεσ ςυηιτθςθσ και
παρουςίαςθσ επιχειρθμάτων
με επίκεντρο ζνα φιλοςοφικό
ερϊτθμα.
● Επιχειρθματολογικι
ςυηιτθςθ με ςυμμετοχι όλθσ
τθσ τάξθσ για τθν
αναγκαιότθτα τθσ
Φιλοςοφίασ ωσ ερευνθτικισ
δραςτθριότθτασ.
● Οργάνωςθ αγϊνων
αντιλογίασ για τθ
χρθςιμότθτα ι μθ τθσ
Φιλοςοφίασ ςτον πρακτικό
βίο.
● Ραρουςίαςθ, ατομικά ι
κατά ομάδεσ, ενδεχομζνωσ
και με χριςθ ΤΡΕ, του βίου
οριςμζνων φιλοςόφων και
ςυηιτθςθ για τθ ςχζςθ τθσ
ηωισ και τθσ Φιλοςοφίασ
τουσ.
● Διατφπωςθ επιχειρθμάτων
και ζλεγχοσ τθσ εγκυρότθτασ
και τθσ ορκότθτάσ τουσ, κατά
ομάδεσ ι ςτθν ολομζλεια.
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Σι είναι θ
Φιλοςοφία
και ςε τι
χρθςιμεφει;

Β. Ηκικι
Φιλοςοφία:
Πώσ πρζπει να
ηοφμε;

Φιλοσοφία Β΄ Γενικού Λυκείου

πολιτικζσ αλλαγζσ.
Διάκριςθ του
φιλοςοφικοφ
επιχειριματοσ από τθ
διατφπωςθ γνϊμθσ. Το
ζγκυρο επιχείρθμα και
το ορκό επιχείρθμα. Ο
δθμόςιοσ και ο
ιδιωτικόσ βίοσ. Ροια θ
ςτάςθ του φιλοςόφου
μζςα ςτθν κοινωνία.+
1. Τι είναι θ Θκικι
Φιλοςοφία.
2. Είναι θ θκικι
υποκειμενικι; Είναι θ
θκικι ςχετικι;
3. Ωφελιμιςμόσ.
4. Καντιανι θκικι.
5. Αρετολογικι θκικι.
6. Γιατί να είναι κανείσ
θκικόσ;
7. Ηθτιματα ηωισ και
κανάτου (άμβλωςθ,
ευκαναςία, κανατικι
ποινι).
8. Ρεριβαλλοντικι
θκικι και δικαιϊματα
των ηϊων.
9. Θκικι και οικονομία.
*Οριςμόσ τθσ Θκικισ
Φιλοςοφίασ. Διάκριςθ
τθσ Θκικισ Φιλοςοφίασ
από άλλα θκικά
ςυςτιματα. Το
πρόβλθμα του
υποκειμενιςμοφ και του
ςχετικιςμοφ ςτθν θκικι.
Το ερϊτθμα για τθν
αναγνϊριςθ των
βαςικϊν θκικϊν αξιϊν
και αρχϊν. Θ
αριςτοτελικι θκικι και
θ ςθμαςία των αρετϊν.
Θ ωφελιμιςτικι θκικι.
Θ καντιανι θκικι. Το
ερϊτθμα «Γιατί να είναι
κανείσ θκικόσ;». Θ
ςυμβολι των θκικϊν
κεωριϊν και ςτάςεων
ςτθν αντιμετϊπιςθ
επίκαιρων
προβλθμάτων που
απαςχολοφν το πεδίο
τθσ εφαρμοςμζνθσ
θκικισ.+

● Να ορίηουν τισ
βαςικζσ ζννοιεσ και
να αναφζρουν τα
βαςικά ερωτιματα
τθσ Θκικισ
Φιλοςοφίασ.
● Να ςυηθτοφν και να
αξιολογοφν τισ κζςεισ
των κφριων ρευμάτων
ςκζψθσ ςτο βαςικό
ηιτθμα για τθν
φπαρξθ κοινϊν
κριτθρίων για τθν
θκικι πράξθ.
● Να παρουςιάηουν
βαςικά θκικά
διλιμματα που
υπειςζρχονται ςτισ
ανκρϊπινεσ
πρακτικζσ, με
αφετθρία τα
προβλιματα
εφαρμοςμζνθσ
θκικισ με τα οποία
ςυνδζονται.
● Να αξιοποιοφν τισ
θκικζσ κεωρίεσ για
τθν επίλυςθ
προβλθμάτων ςε
περίπτωςθ θκικϊν
διλθμμάτων και
προβλθμάτων που
προκφπτουν από τθ
ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων.
● Να διαμορφϊςουν
ζνα προςωπικό
πλαίςιο αξιϊν και
κανoνιςτικϊν αρχϊν
του πρακτικοφ βίου
που ςυμβάλλουν ςτθν
ευτυχία του ατόμου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

● Σφνταξθ, ατομικά ι κατά
ομάδεσ, λεξικοφ όρων τθσ
Θκικισ Φιλοςοφίασ.
● Δθμιουργία, ατομικά ι
κατά ομάδεσ, πινάκων ι
ψθφιακϊν εννοιολογικϊν
χαρτϊν με τισ κεντρικζσ αρχζσ
των διαφόρων θκικϊν
κεωριϊν.
● Δθμιουργία, ατομικά ι
κατά ομάδεσ, πινάκων διπλισ
ειςόδου για τθν επίλυςθ
πρακτικϊν θκικϊν
διλθμμάτων, με αναφορά ςε
ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά
θκικι κεωρία.
● Μελζτθ φιλοςοφικϊν
πθγϊν ςχετικϊν με
προβλιματα θκικισ και
Θκικισ Φιλοςοφίασ.
Καταγραφι απόψεων,
επιχειρθμάτων και ςυηιτθςθ
ςτθν ολομζλεια.
● Επεξεργαςία (προφορικι ι
γραπτι), ατομικά ι κατά
ομάδεσ, ενόσ προβλιματοσ
Θκικισ Φιλοςοφίασ.
Ραρουςίαςθ των ποριςμάτων
και ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια.
Ρροτείνεται να αξιοποιθκεί
και θ τεχνικι των «καπζλων
ςκζψθσ» του Ντε Μπόνο.
● Οργάνωςθ αγϊνων
αντιλογίασ με κζμα ζνα
ςυγκεκριμζνο θκικό δίλθμμα.
● Ραιχνίδια ρόλων με κζμα
ζνα ςυγκεκριμζνο θκικό
δίλθμμα (π.χ. εικονικζσ δίκεσ,
γιατροί και ςυγγενείσ για
πρόβλθμα ευκαναςίασ ι
δωρεάσ οργάνων κ.ά.).
● Αναηιτθςθ, ατομικά ι κατά
ομάδεσ, άρκρων ι ειδιςεων
από τα ΜΜΕ τα οποία
αναδεικνφουν θκικά
προβλιματα ι/και δίνουν
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Β. Ηκικι
Φιλοςοφία:
Πώσ πρζπει να
ηοφμε;

Γ. Πολιτικι
Φιλοςοφία:
Πώσ πρζπει να
οργανώνουμε
τισ κοινωνίεσ
μασ;

1. Τι είναι θ Ρολιτικι
Φιλοςοφία.
2. Αναηιτθςθ τθσ
ιδανικισ πολιτείασ.
3. Δικαιϊματα,
ελευκερίεσ, ιςότθτα,
δικαιοςφνθ.
4. Φιλελευκεριςμόσ.
5. Σοςιαλιςμόσ.
6. Φαςιςμόσ.
7. Θ ςτάςθ τθσ
πολιτικισ ανυπακοισ.
8. Οι διακρίςεισ ςτθν
κοινωνία.
*Οριςμόσ τθσ Ρολιτικισ
Φιλοςοφίασ. Το
ερϊτθμα για το πϊσ
νομιμοποιείται θ
άςκθςθ τθσ εξουςίασ
ςτο κοινωνικό ςφνολο.
Ανάγκθ για τθν
οργάνωςθ των
κοινωνιϊν και φπαρξθσ
κεςμϊν. Οι ουτοπίεσ.
Το κοινωνικό
ςυμβόλαιο και ο
χαρακτιρασ του
δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ. Θ
ςυμβολι τθσ
Φιλοςοφίασ ςτθν
κατάκτθςθ πολιτικϊν
δικαιωμάτων και
ελευκεριϊν. Το ηιτθμα
τθσ ιςότθτασ. Οι
μεγάλεσ πολιτικζσ
ιδεολογίεσ. Θ πολιτικι

● Να ορίηουν τθν
ζννοια του δικαίου
και να διακρίνουν τα
βαςικά ρεφματα
ςκζψθσ που
επιχειροφν να το
προςδιορίςουν ςε
επίπεδο οργάνωςθσ
τθσ κοινωνίασ και
ςχζςθσ του ατόμου με
αυτι.
● Να αναγνωρίηουν
και να αναφζρουν τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά και
τισ αρχζσ των
μεγάλων πολιτικϊν
ιδεολογιϊν και να
προβαίνουν ςε
ςυγκρίςεισ.
● Να ταξινομοφν
διάφορεσ πολιτικζσ
απόψεισ ςτισ
αντίςτοιχεσ πολιτικζσ
κεωρίεσ.
● Να οργανϊνουν τα
φιλοςοφικά
επιχειριματα που
οδθγοφν ςε
εναντίωςθ ςτον
ρατςιςμό και τθ
μιςαλλοδοξία.
● Να επιλζγουν
ενςυνείδθτα και
αβίαςτα τθ
ςυμμετοχι ςε ζναν
ιςότιμο διάλογο ςτο
πλαίςιο μιασ ομάδασ,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προςανατολιςμό για
απαντιςεισ ςε αυτά.
Ραρουςίαςθ και ςυηιτθςθ
ςτθν ολομζλεια.
● Ρροβολι ταινιϊν ι
αποςπαςμάτων που
ςυνδζονται με καίρια θκικά
διλιμματα ι ιδεολογικζσ
αντιπαρακζςεισ. Καταγραφι,
ατομικά ι ομαδικά, των
θκικϊν ηθτθμάτων που
επεξεργάηονται, παρουςίαςθ
και ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια.
● Εκπόνθςθ
διακεματικϊν/διεπιςτθμονικϊν ςχεδίων δράςθσ ςε
ςυνεργαςία με τουσ
εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΡΕ01
και ΡΕ04 του ςχολείου.
● Δθμιουργία, ατομικά ι
κατά ομάδεσ, πινάκων με τισ
κεντρικζσ αρχζσ των βαςικϊν
πολιτικϊν ρευμάτων.
● Οργάνωςθ ςυνεντεφξεων
με πολιτικοφσ και δθμοτικοφσ
άρχοντεσ. Καταγραφι των
πολιτικϊν τουσ απόψεων,
αναγνϊριςθ και ζνταξι τουσ
ςε κάποιεσ από τισ
παραδοςιακζσ πολιτικζσ
κεωρίεσ. Συηιτθςθ των
ποριςμάτων ςτθν ολομζλεια.
● Δραματοποίθςθ ζργων
γραμμζνων από τουσ
μακθτζσ/-τριεσ ι
αποςπαςμάτων γνωςτϊν
κεατρικϊν ζργων που ζχουν
ωσ κζμα ηθτιματα τα οποία
εξετάηει θ Ρολιτικι
Φιλοςοφία. Σχολιαςμόσ ςτθν
ολομζλεια.
● Οργάνωςθ αγϊνων
αντιλογίασ μεταξφ
εκπροςϊπων διαφορετικϊν
πολιτικϊν κεωριϊν.
● Εκπόνθςθ
διακεματικϊν/διεπιςτθμονικϊν ςχεδίων δράςθσ με τθ
βοικεια και των
εκπαιδευτικϊν κλάδου ΡΕ13
και ΡΕ10 του ςχολείου.
● Συηιτθςθ ςτθν ολομζλεια
κζματοσ από τθν
επικαιρότθτα αναφορικά με
ρατςιςτικι ςυμπεριφορά.
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Γ. Πολιτικι
Φιλοςοφία:
Πώσ πρζπει να
οργανώνουμε
τισ κοινωνίεσ
μασ;

ανυπακοι και το νόθμά
τθσ ςιμερα. Θ
Φιλοςοφία και οι
μειονότθτεσ, θ
πολυπολιτιςμικότθτα
και θ
παγκοςμιοποίθςθ.+

Δ. Αιςκθτικι:
Σι είναι ωραίο
ςτθ φφςθ και
ςτθν τζχνθ;

1. Βαςικζσ φιλοςοφικζσ
αντιλιψεισ για τθν
τζχνθ.
2. Ερμθνεία και
αποτίμθςθ των
καλλιτεχνικϊν ζργων.
3. Ελευκερία τθσ
καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ και
λογοκριςία.
4. Τι είναι και τι δεν
είναι τζχνθ.
[Οριςμόσ και κριτιρια
του ωραίου. Βαςικζσ
αντιλιψεισ για τθν
αιςκθτικι εμπειρία και
θ εξζλιξι τουσ μζςα
ςτον χρόνο. Το νόθμα
του καλλιτεχνικοφ
ζργου. Εναλλακτικζσ
κεωρίεσ για τθν τζχνθ
και τθν καλλιτεχνικι
δθμιουργία. Ερμθνεία
και κριτικι τθσ τζχνθσ.
Τζχνθ και τεχνολογία.
Θ ςυμβολι τθσ τζχνθσ
ςτον εμπλουτιςμό και
τθ νοθματοδότθςθ τθσ
κακθμερινισ ηωισ των
ανκρϊπων. Θ κοινωνικι

με ςεβαςμό ςτθ
διαφορετικότθτα όχι
μόνο τθσ άποψθσ
αλλά και τθσ
ιδιαίτερθσ
προςωπικότθτασ ςε
όλεσ τθσ τισ
εκφάνςεισ που
χαρακτθρίηει τα
πρόςωπα και τισ
ςυλλογικότθτεσ κάκε
μορφισ.
● Να απορρίπτουν
κάκε μορφι
ρατςιςμοφ και
μιςαλλοδοξίασ.
● Να αναγνωρίηουν
τθν αξία τθσ
διαφορετικότθτασ και
τθσ διαφωνίασ.
● Να τοποκετοφνται
ενεργθτικά απζναντι
ςε αρχζσ που
καταπατοφν βαςικζσ
ανκρϊπινεσ
ελευκερίεσ.
● Να αναγνωρίηουν
και να διακρίνουν τισ
βαςικζσ φιλοςοφικζσ
προςεγγίςεισ για τθν
τζχνθ.
● Να εντοπίηουν τα
κφρια φιλοςοφικά
ερωτιματα που
αφοροφν τθν τζχνθ
(ζννοια του ωραίου,
κριτιρια, ςχζςθ
αιςκθτικισ και
κοινωνίασ κ.λπ.).
● Να παρακολουκοφν
τθ ςχζςθ ςυνεχοφσ
αλλθλεπίδραςθσ
ανάμεςα ςτθν τζχνθ
και ςτο κοινωνικό και
πολιτικό περιβάλλον
κάκε εποχισ.
● Να ςυνδιαλζγονται
ςτθν προςπάκεια
ερμθνείασ ενόσ ζργου
τζχνθσ
διατυπϊνοντασ
ςυγκροτθμζνθ και
τεκμθριωμζνθ
άποψθ.
● Να ςυνδζουν τον
διάλογο για τθν τζχνθ
με κεντρικοφσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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● Δθμιουργία, ατομικά ι
κατά ομάδεσ, πινάκων με τισ
κεντρικζσ αρχζσ των βαςικϊν
φιλοςοφικϊν προςεγγίςεων
για τθν τζχνθ.
● Ταξινόμθςθ και ερμθνεία
ζργων τζχνθσ με βάςθ τθ
φιλοςοφικι προςζγγιςθ τθν
οποία αποτυπϊνουν.
● Ρροβολι και ςχολιαςμόσ
διαφόρων ζργων τζχνθσ
(γλυπτϊν, ταινιϊν, πινάκων
κ.ά.) από διάφορεσ ςχολζσ
και ρεφματα. Ο ςχολιαςμόσ
προτείνεται να γίνεται ςτο
πλαίςιο ομάδων.
● Δθμιουργία, ςτο πλαίςιο
ομαδοςυνεργατικισ δράςθσ,
ψθφιακισ γκαλερί με ζργα
τζχνθσ που μποροφν να
ενταχκοφν ςε ςυγκεκριμζνθ
φιλοςοφικι αντίλθψθ.
● Συγγραφι, ατομικά ι κατά
ομάδεσ, κριτικοφ κειμζνου για
ςυγκεκριμζνο ζργο τζχνθσ, με
αναφορά ςτισ βαςικζσ
φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ.
● Ραρακολοφκθςθ
καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων
(εκκζςεων ηωγραφικισ,
προβολϊν, μουςικϊν ι
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Δ. Αιςκθτικι:
Σι είναι ωραίο
ςτθ φφςθ και
ςτθν τζχνθ;

διάςταςθ τθσ τζχνθσ. Θ
πολιτικά ςτρατευμζνθ
και προπαγανδιςτικι
τζχνθ. Θ λογοκριςία.]

φιλοςοφικοφσ
προβλθματιςμοφσ.
● Να διαμορφϊςουν
κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτον ρόλο
τθσ τζχνθσ ςτθν
κοινωνία.
● Να απορρίπτουν με
επιχειριματα κάκε
μορφι λογοκριςίασ
και περιοριςμοφ ςτθν
ελεφκερθ
καλλιτεχνικι ζκφραςθ
ατόμων ι ομάδων.

Ε.
Φιλοςοφία
τθσ Επιςτιμθσ:
Είναι θ
επιςτθμονικι
γνώςθ το
πρότυπο τθσ
γνώςθσ;

1. Επιςτιμθ, μζκοδοσ
και εγκυρότθτα.
2. Διάκριςθ επιςτιμθσ –
μθ επιςτιμθσ (το
παράδειγμα τθσ
αςτρολογίασ) –
επιςτθμονιςμόσ.
3. Επιςτιμθ, φφςθ και
κοινωνία: α) πυρθνικά,
β) μεταλλαγμζνα, γ)
κλωνοποίθςθ, δ) θκικι
τθσ ζρευνασ.

● Να αναγνωρίηουν
τα βαςικά διαχρονικά
αλλά και επίκαιρα
ερωτιματα που
απαςχολοφν τθ
Φιλοςοφία τθσ
Επιςτιμθσ.
● Να εξοικειωκοφν με
τισ απόψεισ που
διατυπϊνονται από
τα βαςικά ρεφματα
ςκζψθσ τθσ εποχισ
μασ ςτθ Φιλοςοφία
τθσ Επιςτιμθσ ςε
ςχζςθ με τα
ερωτιματα αυτά.
● Να διακρίνουν τα
κοινά ςτοιχεία και τισ
διαφορζσ ςτο
περιεχόμενο τθσ
ζννοιασ τθσ
επιςτιμθσ ςτισ
διάφορεσ ιςτορικζσ
περιόδουσ (αρχαία
Ελλάδα, Μεςαίωνασ,

*Σχζςεισ Φιλοςοφίασ –
Επιςτθμϊν. Κριτιρια
κφρουσ των
επιςτθμονικϊν
κεωριϊν:
επαλθκευςιμότθτα –
διαψευςιμότθτα.
Επιςτθμονικι μζκοδοσ.
Επαγωγιςμόσ.
Αμφιςβθτιςεισ τθσ
εγκυρότθτασ και τθσ
αξίασ τθσ επιςτιμθσ. Θ
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χορευτικϊν παραςτάςεων
κ.ά.). Καταγραφι των
παρατθριςεων και διδακτικι
αξιοποίθςι τουσ κατά ομάδεσ
ι ςε ολομζλεια.
● Αναηιτθςθ, παρουςίαςθ
και ςχολιαςμόσ, ατομικά ι
κατά ομάδεσ, πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν (ιςτοςελίδων,
βίντεο, διαδραςτικϊν
εφαρμογϊν) με κζμα τθν
τζχνθ.
● Αναηιτθςθ, ατομικά ι κατά
ομάδεσ, καλλιτεχνικϊν
εκφράςεων που
αναπτφςςονται ςε επίπεδο
τοπικισ κοινωνίασ, γειτονιάσ
κ.ά. Ραρουςίαςθ ςτθν
ολομζλεια, ςχολιαςμόσ και
ςυηιτθςθ.
● Συνεντεφξεισ με ανκρϊπουσ
τθσ τζχνθσ. Σχεδιαςμόσ,
ατομικά ι κατά ομάδεσ, του
ερωτθματολογίου και
επεξεργαςία των
απαντιςεων.
● Εκπόνθςθ
διακεματικϊν/διεπιςτθμονικϊν ςχεδίων δράςθσ ςε
ςυνεργαςία με τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ
καλλιτεχνικϊν μακθμάτων.
● Μελζτθ κειμζνων
Φιλοςοφίασ τθσ Επιςτιμθσ
από πρωτογενείσ πθγζσ και
κριτικι-ςυγκριτικι ανάλυςθ
κατά ομάδεσ ι ςτθν
ολομζλεια.
● Συγκριτικι ανάλυςθ,
ατομικά ι κατά ομάδεσ,
διατυπϊςεων επιςτθμονικϊν
γενικεφςεων ςε διάφορεσ
ιςτορικζσ περιόδουσ, ει
δυνατόν με κοινό κζμα.
● Δθμιουργία, ατομικά ι
κατά ομάδεσ, χρονογραμμισ,
για τθν παρουςίαςθ τθσ
επιςτθμονικισ εξζλιξθσ ςε
ςχζςθ με το ιςτορικοκοινωνικό πλαίςιο.
● Συηιτθςθ, ςε ομάδεσ ι ςτθν
ολομζλεια, κεμάτων ςχετικϊν
με τθν θκικι τθσ επιςτιμθσ.
● Ραρακολοφκθςθ και
ςχολιαςμόσ ςυνεντεφξεων,
ςυμποςίων ι και ομιλιϊν
ςφγχρονων φιλοςόφων τθσ
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Ε.
Φιλοςοφία
τθσ Επιςτιμθσ:
Είναι θ
επιςτθμονικι
γνώςθ το
πρότυπο τθσ
γνώςθσ;

Φιλοσοφία Β΄ Γενικού Λυκείου

επιςτθμονικι πρόοδοσ
και θ ςχζςθ τθσ
επιςτιμθσ με τθν
κοινωνία και τθ φφςθ,
με ζμφαςθ ςτα
ηθτιματα των
πυρθνικϊν όπλων, των
μεταλλαγμζνων και, εν
γζνει, του
προςανατολιςμοφ τθσ
επιςτθμονικισ ζρευνασ.
Επιςτθμονικζσ
επαναςτάςεισ και
αλλαγι επιςτθμονικϊν
παραδειγμάτων.
Διάκριςθ και ςχζςεισ
μεταξφ διαφόρων
επιςτθμϊν.+

Αναγζννθςθ,
Διαφωτιςμόσ).
● Να ςυνδζουν τισ
αλλαγζσ ςτο
κοινωνικο-πολιτιςτικό
περιβάλλον τθσ κάκε
ιςτορικισ περιόδου
με τισ αλλαγζσ ςτο
περιεχόμενο τθσ
ζννοιασ τθσ
επιςτιμθσ.
● Να ςυνεργάηονται
ςτο πλαίςιο μιασ
ομάδασ και να
αντιπαρατίκενται ςτο
πλαίςιο μιασ
ςυηιτθςθσ μεταξφ
των ομάδων, με
ςτόχο τθν κριτικι
αποτίμθςθ και
ςφγκριςθ
επιςτθμολογικϊν
προςεγγίςεων,
εφαρμόηοντασ τθν
ομαδοςυνεργατικι
διαδικαςία.
● Να διαμορφϊςουν
μια κριτικι,
αναςτοχαςτικι, αλλά
κετικι ςτάςθ,
απζναντι ςτθν
επιςτιμθ ωσ
ανκρϊπινθ
δραςτθριότθτα.
● Να διαμορφϊςουν
ζνα πλαίςιο
κριτθρίων για τθν
αξιολόγθςθ τθσ
αντικειμενικότθτασ
και τθσ εγκυρότθτασ
μιασ επιςτθμονικισ
γενίκευςθσ και τθ
διάκριςι τθσ από
παραπλανθτικζσ
κεωρίεσ και
πλθροφορίεσ, με
πλιρθ επίγνωςθ τθσ
ανάγκθσ για διαρκι
αναςτοχαςμό.
● Να διαμορφϊςουν
ζνα πλαίςιο αξιϊν για
τθν ευρφτερθ
θκικοκοινωνικι
αποτίμθςθ των
επιςτθμονικϊν
εξελίξεων.
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επιςτιμθσ.
● Ραιχνίδι ρόλων ι/και
παρουςίαςθ ςε μορφι
μικρϊν κεατρικϊν δρϊμενων:
μεγάλοι επιςτιμονεσ ςε
ςφγκρουςθ με τθν κοινωνία
τθσ εποχισ τουσ, θκικά και
κοινωνικά διλιμματα
(Γαλιλαίοσ – Αϊνςτάιν –
Οπενχάιμερ – Δαρβίνοσ κ.ά.).
● Εκπόνθςθ
διακεματικϊν/διεπιςτθμονικϊν ςχεδίων δράςθσ ςε
ςυνεργαςία με τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων
των κετικϊν επιςτθμϊν.
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Σ.
Γνωςιολογία:
Σι και πώσ
μποροφμε να
γνωρίςουμε;
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1. Θ διαμάχθ για τθ
δυνατότθτα απόκτθςθσ
γνϊςθσ.
2. Ρϊσ ορίηεται θ
γνϊςθ;
3. Θ ζννοια τθσ
αλικειασ.
4. Οι κεωρίεσ για τθν
πθγι τθσ γνϊςθσ.
5. Τι είναι αυτό που
γνωρίηουμε;
6. Γλϊςςα και ςκζψθ.
*Το περιεχόμενο τθσ
Γνωςιολογίασ. Θ
αμφιςβιτθςθ τθσ
δυνατότθτασ τθσ
γνϊςθσ. Ο αρχαίοσ
ςκεπτικιςμόσ. Ο
ςκεπτικιςμόσ του
Χιουμ. Θ μεκοδικι
αμφιβολία του
Ντεκάρτ. Το πρόβλθμα
για τον οριςμό τθσ
γνϊςθσ. Ο
ορκολογιςμόσ/ραςιονα
λιςμόσ, θ εμπειριςτικι
παράδοςθ και θ κριτικι
ςχολι του Καντ. Τα
αντικείμενα τθσ
γνϊςθσ.+

● Να αναγνωρίηουν
το νοθματικό
περιεχόμενο των
βαςικϊν όρων τθσ
Γνωςιολογίασ.
● Να διακρίνουν τισ
απαντιςεισ των
βαςικϊν ρευμάτων
ςκζψθσ ςτα κεντρικά
ερωτιματα που
αφοροφν το
πρόβλθμα τθσ
γνϊςθσ.
● Να ςυνδζουν τα
απλά κακθμερινά και
τα επιςτθμονικά
ερωτιματα με τα
βαςικά γνωςιολογικά
προβλιματα.
● Να ςυγκρίνουν τισ
απαντιςεισ – κεωρίεσ
των διαφόρων
γνωςιολογικϊν
ςχολϊν, διακρίνοντασ
με ςαφινεια
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
● Να ςυνεργάηονται
ςτο πλαίςιο μιασ
ομάδασ και να
αντιπαρατίκενται
γόνιμα ςτο πλαίςιο
μιασ ςυηιτθςθσ
μεταξφ των ομάδων
με ςτόχο τθν κριτικι
αποτίμθςθ και
ςφγκριςθ των
κεωριϊν.
● Να ςυςχετίηουν τθ
Γνωςιολογία με άλλα
πεδία ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ.
● Να αποκτιςουν
επίγνωςθ ότι θ
Φιλοςοφία
αμφιςβθτεί και
αναηθτεί τεκμθρίωςθ
ακόμα και για τισ πιο
βαςικζσ πεποικιςεισ
των ανκρϊπων.
● Να αξιολογιςουν
κετικά τθ γνϊςθ ωσ
αυτόνομθ αξία,
κατανοϊντασ τισ
δυςκολίεσ που
ςυναντά κάποιοσ για
να τθν κατακτιςει και
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● Μελζτθ φιλοςοφικϊν
πθγϊν με διατφπωςθ και
τεκμθρίωςθ απαντιςεων ςε
προβλιματα γνωςιολογίασ,
με αναφορά ςτα βαςικά
ρεφματα.
● Μελζτθ, ατομικά ι κατά
ομάδεσ, απλϊν
γνωςιολογικϊν ερωτθμάτων,
με ςτόχο να
ςυςτθματοποιθκοφν διάφορα
φιλοςοφικά επιχειριματα, να
διερευνθκοφν και να
παρουςιαςτοφν
τεκμθριωμζνα οι απαντιςεισ.
● Χριςθ πολυμζςων για
διοργάνωςθ ςυηθτιςεων ι
διαλζξεων μζςω
τθλεδιάςκεψθσ με ειδικοφσ
τθσ Γνωςιολογίασ. Συηιτθςθ
των ποριςμάτων ςτθν
ολομζλεια.
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Σ.
Γνωςιολογία:
Σι και πώσ
μποροφμε να
γνωρίςουμε;

Ζ.
Οντολογία
(Μεταφυςικι):
Σι υπάρχει και
πώσ είναι αυτό
που υπάρχει;

1. Τι είναι θ
μεταφυςικι. Ροφ
διαφζρουν οι
απαντιςεισ τθσ από τθν
επιςτιμθ;
Ραραδείγματα
μεταφυςικϊν
ερωτθμάτων.
2. Δυϊςμόσ/μονιςμόσ
(α. Θ υφι τθσ
πραγματικότθτασ. β.
Διερεφνθςθ των
ςχζςεων
νου/πνεφματοσ –
ςϊματοσ).
3. Ελεφκερθ βοφλθςθ –
ντετερμινιςμόσ.
4. Ηθτιματα
προςωπικισ
ταυτότθτασ.
*Σε τι ςυνίςταται θ
μελζτθ του όντοσ;
Κλαςικά μεταφυςικά
προβλιματα (το
πρόβλθμα τθσ φπαρξθσ
του Θεοφ, θ διάκριςθ
νου – ςϊματοσ, θ
ελευκερία τθσ
βοφλθςθσ, θ φφςθ του
χρόνου, οι ςχζςεισ
γλϊςςασ και
πραγματικότθτασ). Θ
διαμάχθ μεταξφ
μονιςμοφ – δυϊςμοφ. Θ
ςχζςθ τθσ γλϊςςασ με
τθ ςκζψθ. Το
παράδειγμα τθσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.
Ηθτιματα προςωπικισ
ταυτότθτασ και μελζτθ
παραδειγμάτων
(κλωνοποίθςθ,
υπερανκρωπιςμόσ).+

να τεκμθριϊςει τθν
εγκυρότθτά τθσ.
● Να εκτιμιςουν τθν
αξία τθσ φιλοςοφικισ
γενίκευςθσ ςε
γνωςιολογικά
προβλιματα.
● Να αναγνωρίηουν
τα επιχειριματα των
βαςικϊν ρευμάτων
για τθ ςχζςθ φλθσ και
νόθςθσ.
● Να ςυνδζουν τον
διάλογο για τθ ςχζςθ
νόθςθσ και φλθσ με
τισ εξελίξεισ ςτθ
ςφγχρονθ ζρευνα ςτο
πεδίο των
νευροεπιςτθμϊν και
τθσ πλθροφορικισ
(τεχνθτι νοθμοςφνθ,
ζξυπνα υπολογιςτικά
ςυςτιματα κ.λπ.).
● Να διατυπϊνουν με
ςαφινεια τα βαςικά
ερωτιματα τθσ
μεταφυςικισοντολογίασ.
● Να ςυςχετίηουν τθ
φιλοςοφικι
αναηιτθςθ ςε
κεμελιϊδθ
οντολογικά
προβλιματα (εν
προκειμζνω του
προβλιματοσ τθσ
ςχζςθσ νόθςθσ και
φλθσ) με τα
πορίςματα τθσ
ςφγχρονθσ
επιςτθμονικισ
ζρευνασ ςε διάφορα
πεδία.
● Να υιοκετιςουν
κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτθ
φιλοςοφικι ζρευνα
για κεμελιακά
οντολογικά
προβλιματα.
● Να αποκτιςουν
επίγνωςθ τθσ κοινισ
βάςθσ κεμελιακϊν
ανκρϊπινων
χαρακτθριςτικϊν
(όπωσ ο νουσ, ο
λόγοσ, θ ςυνείδθςθ)
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● Διατφπωςθ των κεμελιακϊν
οντολογικϊν ερωτθμάτων με
αφετθρία καταςτάςεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ και
προβλθματιςμοφσ (διάφορα
ςυναιςκιματα, ανκρϊπινεσ
αντιδράςεισ ι και
αναηθτιςεισ κεολογικοφ
χαρακτιρα).
● Αναηιτθςθ ςε λογοτεχνικά
κείμενα προβλθματιςμϊν
που ςυνδζονται με
οντολογικά προβλιματα.
● Αναηιτθςθ, ατομικά ι κατά
ομάδεσ, τθσ ςχζςθσ των
οντολογικϊν προβλθμάτων
με διάφορα πεδία τθσ
επιςτθμονικισ ζρευνασ.
Ραρουςίαςθ των ποριςμάτων
και ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια.
● Συνεντεφξεισ από ζναν
γιατρό, ζναν κεολόγο και
ζναν απόφοιτο φιλοςοφικοφ
τμιματοσ ςχετικά με βαςικά
οντολογικά ερωτιματα.
Συηιτθςθ και ςφγκριςθ των
ποριςμάτων ςτθν ολομζλεια.
● Μελζτθ, ατομικά ι κατά
ομάδεσ, λογοτεχνικϊν
κειμζνων και ταινιϊν
επιςτθμονικισ φανταςίασ.
Ραρουςίαςθ και ςυηιτθςθ
ςτθν ολομζλεια.
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και να οδθγθκοφν ςε
ενίςχυςθ τθσ
αυτογνωςίασ και τθσ
ανοχισ του
διαφορετικοφ.
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