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Περίληψη: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής διαµορφώνουν ένα πλαίσιο 
επιστηµονικών αρχών για τον καλύτερο δυνατό διδακτικό σχεδιασµό, επισηµαίνοντας τα 
πλεονεκτήµατα της ενεργητικής και διερευνητικής µάθησης. Στο πλαίσιο αυτό 
παρουσιάζεται  ένα µοντέλο οµαδοκεντρικής διδασκαλίας το οποίο απαιτεί πολυδύναµες 
δράσεις, όπου ο µαθητής θα έχει τη δυνατότητα να δοκιµάσει να µάθει µε διαφορετικούς 
τρόπους, άλλοτε να εκφράζει τα ατοµικά του ενδιαφέροντα, να αυτενεργεί, άλλοτε να 
συναποφασίζει τον προσδιορισµό κανόνων δράσης, ώστε να µαθαίνει πώς να µαθαίνει. 
Υλοποιώντας το αίτηµα µιας, πιο ενισχυµένης, «πρακτικής φιλοσοφίας»(praktische 
Philosophie),-στο πλαίσιο της χειραφετητικής-επικοινωνιακής διδακτικής-και, µε γενικό 
σκοπό,  την ανάπτυξη ικανοτήτων προσέγγισης της φιλοσοφικής γνώσης, ικανοτήτων 
κριτικής δράσης (Bönsch 1991, 26) παρουσιάζεται ένα µοντέλο οµαδοκεντρικής 
διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης  (project). Το σχέδιο δράσης (project) θα 
αναφέρεται στη διδακτική ενότητα του σχολικού βιβλίου της Φιλοσοφίας της Β’ 
Λυκείου: «Ανακαλύπτοντας το νού»-Κεφάλαιο πέµπτο (υποενότητες: πρώτη, δεύτερη, 
τρίτη και πέµπτη) και την ενότητα: «Αξιολογώντας την πράξη»- Κεφάλαιο Έβδοµο, 
(υποενότητα τέταρτη). 

 
 

 
 

Στην παρούσα εισήγηση, εκκινούµενος  από την αλλαγή παραδείγµατος 
(Paradigmenwescheln), που παρατηρείται, ήδη από τη δεκαετία του ‘90-τόσο στο 
πεδίο της γενικής διδακτικής όσο και στο ειδικό της διδακτικής της φιλοσοφίας, 
προτείνω µια εναλλακτική διδακτική πρόταση στο µάθηµα : «Αρχές Φιλοσοφίας της 
Β΄ Λυκείου». Το κύριο σηµείο αυτής της παιδαγωγικής και διδακτικής «στροφής» 
είναι η µετάβαση από την «παραδοσιακή» διδακτική που επικεντρώνεται στη 
συστηµατοποιηµένη µετάδοση και αποτελεσµατικότερη αφοµοίωση µιας προ-
δοµηµένης επιστηµονικής γνώσης, σε µια «κριτική» διδακτική που αποβλέπει σε µια 
αναδοµητική και αναστοχαστική µαθησιακή δραστηριότητα, µέσω της οποίας οι 
µαθητές θα καταστούν ικανοί να µαθαίνουν, δηλαδή να διερευνούν, να 
ανακαλύπτουν, να αξιολογούν και να µετασχηµατίζουν τη γνώση.(Kösel, 1995, 
Κοσσυβάκη, 2006). 

Μια τέτοια διδακτική µετατόπιση στο γνωστικό πεδίο της φιλοσοφίας 
σηµατοδοτεί αφενός την αποδυνάµωση διδακτικών τεχνικών µιας µονοδιάστατης, 
ερµηνευτικού ή «ιστορικιστικού» τύπου (προδιαγεγραµµένης διδασκαλίας των 
φιλοσοφικών θεµάτων), µε το πρόσχηµα της αυταξίας της φιλοσοφικής γνώσης ή της 
διασφάλισης της αντικειµενικότητας της ως γνωστικού αντικειµένου και, αφετέρου 
της ενθάρρυνσης και της προώθησης διδακτικών µοντέλων ικανών να αναπαράγουν 
κριτικές και αναστοχαστικές ικανότητες. 

Στους γενικούς σκοπούς του επίσηµου αναλυτικού προγράµµατος 
αναγνωρίζεται η «πραξιακή» διάσταση του φιλοσοφικού µαθήµατος, που σκοπό έχει: 
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• την κριτική συνειδητοποίηση και την αναστοχαστική κριτική των µαθητών 
σχετικά µε τις προσωπικές και κοινωνικές τους εµπειρίες, ώστε να βιώνουν τους 
εαυτούς τους ως κοινωνικά, ιστορικά, επικοινωνιακά και δηµιουργικά άτοµα.  

• να προωθήσει την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στην ανακάλυψη της 
γνώσης χάρη στην παράλληλη αξιοποίηση του έντυπου και του ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού 

•  να εγκαινιάσει µια διαθεµατική προσέγγιση των φιλοσοφικών προβληµάτων, 
ώστε να αξιοποιήσει γνώσεις και εµπειρίες των µαθητών\τριών και από άλλα 
γνωστικά αντικείµενα. Χάρη στη φιλοσοφία, οι µαθητές\-τριες αποκτούν 
συνείδηση των γνώσεων, που τους προσφέρει το σχολείο και αρχίζουν να 
ερευνούν ποιο είναι το λογικό κύρος της γνώσης γενικά, ποια είναι η πηγή της και 
κατά πόσο η νοούσα συνείδηση καθορίζει το αντικείµενο της ή αντίθετα, 
καθορίζεται απ’ αυτό κ.λ.π.  

Στους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος διαβάζουµε: 
•  να συνειδητοποιήσουν ότι η φιλοσοφία είναι ταυτόχρονα γνώση, µέθοδος 

έρευνας και στάση ζωής. 
•  να διαµορφώσουν σταδιακά προσωπική, αλλά κριτικά θεµελιωµένη, άποψη για 

τον κόσµο και τη ζωή, µε αφετηρία τη σύνθεση των σχολικών γνώσεων, των 
προσωπικών τους απόψεων και της κοινωνικής εµπειρίας τους, 

• να οδηγηθούν έτσι στην αυτογνωσία και, µέσω αυτής, στην προσπάθεια για 
αυτοκαθορισµό τους ως ατόµων, κοινωνικών υπάρξεων και ενεργών πολιτών. 

Η διδασκαλία της φιλοσοφίας σήµερα δε µπορεί να αποσκοπεί στην ευθεία 
µεταβίβαση γνώσεων ή αξιών. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας θα ήταν πολύ πιο 
αποδοτική για την κριτική αυτοδυναµία και την πνευµατική χειραφέτηση των 
µαθητών, αν γινόταν για να εκπαιδεύσει αναγνώστες ικανούς να «βλέπουν»: ικανούς 
να προσανατολίζονται κριτικά στο σύµπαν της φιλοσοφικής γραφής, αλλά και κάθε 
σηµαίνουσας πρακτικής, να αντλούν ευχαρίστηση από την περιπλάνησή τους και να 
αποκοµίζουν όχι µόνο ό,τι νοµίζουµε πως τους χρειάζεται, αλλά και ό,τι τους αφορά.  

(Βιρβιδάκης, Σ., Καρασµάνης, Β., Τουρνά, Χ. 2007). Η φιλοσοφία δεν είναι 
µόνο µια επιστήµη ούτε καν µια γνώση, δεν είναι µια επιπλέον µάθηση, είναι ένας 
στοχασµός πάνω στις διαθέσιµες γνώσεις. Γι’ αυτόν το λόγο δεν µπορεί κάποιος να 
µάθει τη φιλοσοφία, έλεγε ο Κάντ, το µόνο που µπορεί να µάθει είναι να φιλοσοφεί. 
Φιλοσοφώντας αυτός ο ίδιος: διερωτώµενος για τη δική του σκέψη, για τη σκέψη των 
άλλων, για τον κόσµο, για την κοινωνία, γι’ αυτό που µας µαθαίνει η εµπειρία, γι’ 
αυτό που αγνοούµε….  

Τα σχολικά  βιβλία γενικά και της φιλοσοφίας ειδικά πάντα γράφονται µε 
ιδιαίτερα βαρύ, συµπυκνωµένο και γι’  αυτό δυσνόητο αφηγηµατικό περιεχόµενο, 
συµπυκνώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, σύµφωνα µε άκαµπτα 
αναλυτικά προγράµµατα, τα οποία επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους κυρίως στη 
διδακτέα ύλη, στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα της γνώσης. Οι σύγχρονες 
προσεγγίσεις της διδακτικής διαµορφώνουν ένα σύγχρονο πλαίσιο επιστηµονικών 
αρχών για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασµό εκπαιδευτικών βιβλίων, επισηµαίνοντας 
τα πλεονεκτήµατα της ενεργητικής και διερευνητικής µάθησης µε τη χρήση πηγών, 
των εικονογραφηµένων βιβλίων για τα παιδιά που σήµερα ζουν και διαπλάθονται  σε 
µια εποχή χρήσης πολλαπλών νέων µέσων πληροφόρησης και παγκόσµιας 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574 3 

επικοινωνίας. Έτσι η σχολική γνώση µπορεί να γίνει λειτουργική, όταν προσφέρεται 
µε πολλά ερεθίσµατα, και το εικονιστικό υλικό (εικόνες, πίνακες, σχεδιαγράµµατα...) 
παρέχει επίσης σηµαντικές πληροφορίες και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
διδακτικής διαδικασίας. 

Η ιδιοτυπία του φιλοσοφικού µαθήµατος ως διαπαιδαγωγικής 
δραστηριότητας, η πολυµορφία και οι δυσχέρειες της φιλοσοφικής µάθησης 
προϋποθέτουν ότι για τη διαµόρφωση και την ανάπτυξη της φιλοσοφικής ικανότητας 
του µαθητή πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών διδακτικών επιλογών, 
ανάλογα µε την εκάστοτε διδακτική ενότητα, µεταξύ µιας κατευθυντικής-
κανονιστικής διδακτικής (διδασκαλία ως διάλεξη), µιας διαλογικής-
διαλεκτικής(σωκρατική-µαιευτική µέθοδος) και µιας διδασκαλίας νοούµενης ως 
πράξης-άσκησης.(Henke, 2009). 

Ωστόσο, στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική υποβαθµίζεται η προοπτική 
αυτή, καθόσον  δίνεται έµφαση σε περιγραφικού ή ερµηνευτικού τύπου διδακτικές 
προσεγγίσεις οι οποίες αρκούνται στην «γραµµατολογική» κατανόηση του 
περιεχόµενου των φιλοσοφικών κειµένων και στη «φιλολογική» τους επεξεργασία 
αποσκοπώντας σε µια ευθεία µεταβίβαση γνώσεων ή αξιών. (Βιρβιδάκης-
Καρασµάνης-Τουρνά, 2007). Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι η διδακτική της 
φιλοσοφίας, καθώς βάλλεται τις ανιστορικές και ισοπεδωτικές πιέσεις της 
µεταµοντέρνας διδακτικής πρακτικής, πρέπει να µετατραπεί σε µουσειακό 
αντικείµενο σχολιασµού και να αντιµετωπίζεται ως «επιστηµονικό αντικείµενο» 
ξεκοµµένο από την ιστορικότητα της κατανόησής του. Χωρίς αυτήν «δε µπορούµε να 
φτάσουµε ως την πηγή της γνωστικής υποκειµενικότητας…και να τη φωτίσουµε σε 
αυτό που είναι, ως µια ανεξάντλητη, δηλαδή, παρακαταθήκη βιωµατικών 
στοιχείων».(∆εληγιώργη 2002).  Γιατί, για να µπορέσουµε να υπάρξουµε µέσα στον 
κόσµο που µας περιβάλλει και τον βιώνουµε, είµαστε αναγκασµένοι να τον κρίνουµε, 
να τον εξηγούµε ή να τον ερµηνεύουµε. Πρέπει να τηρούµε προσεκτική στάση έναντι 
των τεχνολογικών εφαρµογών της εργαλειακής και λογιστικής ορθολογικότητας οι 
οποίες εισβάλλουν στο βιόκοσµο του σχολείου για να τον µεταλλάξουν και να 
διαβρώσουν το αίτηµα της γνήσιας αναστοχαστικής δράσης. Αυτό είναι «και το µόνο 
που δικαιολογεί την ύπαρξη της φιλοσοφίας»(∆εληγιώργη 2002).  

Υλοποιώντας το αίτηµα µιας, πιο ενισχυµένης, «πρακτικής 
φιλοσοφίας»(praktische Philosophie),-στο πλαίσιο της χειραφετητικής-
επικοινωνιακής διδακτικής-και, µε γενικό σκοπό,  την ανάπτυξη ικανοτήτων 
προσέγγισης της φιλοσοφικής γνώσης, ικανοτήτων κριτικής δράσης (Bönsch 1991, 
26), θα παρουσιάσω ένα µοντέλο οµαδοκεντρικής διδασκαλίας (Meyer, 1987, 244, 
Κοσσυβάκη, 2006, 404) στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης  (project) (Ταρατόρη-
Τσαλκατίδου, 2002,  Χρυσαφίδης, 1994, Ματσαγγούρας 2002, Κοσσυβάκη 2006, 
449). Αυτή η οµαδοσυνεργατική µέθοδος για την προσανατολισµένη στη διδασκαλία 
δράση (Κοσσυβάκη 2006, 35-40) απαιτεί πολυδύναµες δράσεις, όπου ο µαθητής θα 
έχει τη δυνατότητα να δοκιµάσει να µάθει µε διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε να 
εκφράζει τα ατοµικά του ενδιαφέροντα, να αυτενεργεί, άλλοτε να συναποφασίζει 
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µέσα από διαδικασίες συµµετοχής τον προσδιορισµό κανόνων δράσης, ώστε να 
µαθαίνει πώς να µαθαίνει, να συνυπάρχει και να υπάρχει. Άλλωστε ο τρόπος, που 
όλοι µας αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα επηρεάζεται καθοριστικά από τον 
τρόπο που την βιώνουµε. Και, στο βαθµό που επιχειρούµε να την κατανοήσουµε και 
να την κρίνουµε, µεταφερόµαστε στο επίπεδο του κριτικού και αναστοχαστικού 
λόγου. 

Το σχέδιο δράσης (project) θα αναφέρεται στη διδακτική ενότητα: 
«Ανακαλύπτοντας το νου»-Κεφάλαιο πέµπτο (υποενότητες: πρώτη, δεύτερη, τρίτη 
και πέµπτη) και, τη διδακτική ενότητα: «Αξιολογώντας την πράξη»- Κεφάλαιο 
Έβδοµο, (υποενότητα τέταρτη). Στο project- 7 διδακτικών ωρών- θα συνδυαστούν οι 
παρακάτω διδακτικές δραστηριότητες : 
• ∆ιακριτική παρέµβαση του εκπαιδευτικού στην εισαγωγική φάση(παρουσίαση 

νέας θεµατικής ενότητας, κύριων και επιµέρους φιλοσοφικών προβληµατισµών: 
π.χ. µεταφυσική, οντολογία, ον, δυισµός-µονισµός, τεχνητή νοηµοσύνη). 

• Ανάθεση(εκπαιδευτικός) και η ανάληψη (µαθητές) εργασιών κλειστού, ανοιχτού 
ή ελεύθερου τύπου δραστηριοτήτων, µέσω διαφοροποιηµένων και υπεύθυνων 
δραστηριοτήτων από τους µαθητές (εισήγηση, διάλογος, ανάγνωση λογοτεχνικού 
κειµένου, σύνταξη ερωτηµατολογίου, συνέντευξη από καθηγητές άλλων 
ειδικοτήτων: βιολόγου-θεολόγου). 

• Επιτόπια έρευνα στη βιβλιοθήκη (αναζητούν οι µαθητές εικόνες, κείµενα, υλικό 
στο διαδίκτυο ή σε έντυπα µέσα), έρευνα στο σπίτι. 

• Οι µαθητές παρουσιάζουν, περιγράφουν, καταγράφουν, διατυπώνουν ερωτήµατα 
στην ολοµέλεια και δίνουν δυνατές απαντήσεις, είτε στη σχολική 
τάξη(εφηµερίδες τοίχου), είτε στη σχολική εφηµερίδα ή στο περιοδικό. 

• Χρησιµοποιούν τεχνικά µέσα: κασετόφωνο, φωτογραφική µηχανή, βιντεοκάµερα, 
βιντεοπροβολέας, υπολογιστές. 

Ρόλος εκπαιδευτικού 

Η  παραδοσιακή παιδαγωγική είχε επιβάλει την άποψη ότι ο διδάσκων -
αυθεντία, πηγή κάθε γνώσης και σοφίας, είχε ως βασικό έργο τη µετάδοση απλώς και 
µόνο γνώσεων στους µαθητές του. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναπτύχθηκε ο τύπος 
του τεχνοκράτη δασκάλου, που  θεωρεί ως κύριο έργο του να παρεµβαίνει άµεσα στο 
µαθητή και να τροποποιεί ή να κατευθύνει τη συµπεριφορά του. (Κοσσυβάκη 1998). 

Το σχέδιο διδασκαλίας (που παρατίθεται στη συνέχεια) ακολουθεί τις αρχές 
της συνεργατικής µάθησης µε διερευνητικό χαρακτήρα, γι΄ αυτό και  παρατηρείται 
µια διαφοροποίηση στον καθιερωµένο αυτό ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο 
εκπαιδευτικός διατηρεί το διδακτικό του ρόλο, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτόν. 
Συγκεκριµένα: 
• Αναλαµβάνει τους ρόλους του εµψυχωτή, του καθοδηγητή και του συντονιστή 

των οµάδων και βοηθά  τους µαθητές να γίνουν οι ίδιοι φορείς της µάθησής 
τους(Θεοφιλίδης, 1997:93, Μπαγάκης, 2000).  

• Υποβάλλει την ερευνητική στάση έναντι της γνώσης, το ευρετικό πνεύµα, 
(Entwistle, 1970 στο Θεοφιλίδης, 1997:37) 

• Αναλαµβάνει το ρόλο του «κριτικού διαµεσολαβητή», κινητοποιώντας τους 
µαθητές να υποβάλλουν ερωτήσεις και απορίες (Χατζηγεωργίου, 2004:63).  
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• Υποστηρίζει διακριτικά τη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και µελέτης του 
µαθησιακού υλικού παρέχοντας τα απαραίτητα στηρίγµατα, εξοµαλύνοντας 
ενδεχόµενες δυσκολίες και διευκολύνοντας την εργασία των οµάδων ώστε, βήµα- 
βήµα, και  µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια, να ολοκληρώσουν την 
προσπάθειά τους. 

Με τον συνδυασµό αυτό πιστεύουµε ότι διευρύνουµε το διδακτικό ορίζοντα 
για το φιλοσοφικό µάθηµα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ικανοποιώντας τα 
διδακτικά κριτήρια της διερεύνησης, της χειραφέτησης, της υπεύθυνης , κριτικής και 
δηµιουργικής δράσης των µαθητών.(Κοσσυβάκη, 2006, 408). Έτσι δίνεται στους 
µαθητές η δυνατότητα να παρουσιάσουν τον προσωπικό τους «κόσµο» (Haynes, 
2008), να θέτουν ερωτήµατα που προκύπτουν από την ίδια τους τη ζωή, υιοθετούν 
κανόνες αλληλεπίδρασης, ενθαρρύνονται να ακούν προσεκτικά ο ένας τον άλλον, 
µιλούν εκ περιτροπής, αναζητούν λύσεις, σκέφτονται λογικά, κριτικά και 
δηµιουργικά, επιχειρηµατολογούν και αναστοχάζονται.  

Ι. Στόχοι του projekt 

Α). Γενικοί: οι µαθητές να 

•  αποσαφηνίζουν απλές και σύνθετες έννοιες 
•  αναπτύσσουν την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 
•  προσεγγίζουν τη γνώση µε   διαφορετικούς τρόπους 
•  µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν 
•  αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες 
•  αναπτύσσουν δεξιότητες για αυτόνοµη µάθηση 
•  εκφράζουν ελεύθερα απόψεις, συναισθήµατα (ενίσχυση της ενσυναίσθησης) 
•  οικοδοµούν συλλογικά και να οικειοποιούνται τη σχολική γνώση µε ευέλικτες      

διαδικασίες εµπειρικών και βιωµατικών γνώσεων. 

 Β) Ειδικοί:  

•   Τα περιεχόµενα του φιλοσοφικού µαθήµατος από αφηρηµένης-ιδεατής µορφής 
να γίνουν κατανοητή και βιωµατική ύλη- αυτοαναφορικότητα. 

•   Να σταθµίσει κάθε µαθητής τη σηµασία που έχει το συγκεκριµένο θέµα 
διδασκαλίας (µεταφυσική). 

•   Να κατανοηθεί η διεπιστηµονικότητα και η διαθεµατικότητα, η καθολικότητα  
του φιλοσοφικού Λόγου. 

•   Να αντιληφθεί κάθε µαθητής ότι ο φιλοσοφικός «τόπος»και  «τρόπος» σκέψης, 
προσοµοιάζει µε το προσωπικό του, εφηβικό «σκέπτεσθαι».  

•   Να συνειδητοποιήσει κάθε µαθητής ότι η φιλοσοφία είναι γνώση, έρευνα και 
στάση ζωής. 

ΙΙ. ∆ιδακτικά σχόλια - παρατηρήσεις 

Α. Επιλογή  του Κεφαλαίου 5, σελ. 115-139, από το σχολικό Βιβλίο, Αρχές 
Φιλοσοφίας, Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου- Θεωρητική Κατεύθυνση. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: 1) Η εποχή µας είναι αντι-µεταφυσική. Ωστόσο, η µεταφυσική 
καταργήθηκε, αντικαταστάθηκε ή µετασχηµατίστηκε;  2) Το κεφάλαιο αυτό 
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προσφέρει, κατά την άποψή µου, µεθοδολογικά τη δυνατότητα, αφενός στον 
καθηγητή να διατρέξει αναστοχαστικά τις γνωσιολογικές και επιστηµολογικές 
απόψεις που έχουν ήδη εκτεθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, να τις συσχετίσει 
διαλεκτικά και, αφετέρου στο µαθητή να αναστοχαστεί το στοχαστικό έργο της 
φιλοσοφίας εκ των έσω.  

Β. Υλοποίηση ενός  σχεδίου διδασκαλίας µε αναφορά στη µέθοδο projekt (7 
διδακτικές ώρες). Στάδια - φάσεις projekt 

(1η διδακτική ώρα) Εισαγωγικά: 

Σύντοµη Εισαγωγή-ο εκπαιδευτικός δηµιουργεί ένα «Γλωσσικό παίγνιο» 
χρησιµοποιώντας τους όρους: «φύσις»- µετα-φυσική-υπερφυσικό-παρα-φυσικό. 
Αναφέρεται στις βασικές αρχές του κεφαλαίου, ενώ συσχετίζοντας µε ήδη γνωστές 
φιλοσοφικές έννοιες  παραπέµπει στα προηγούµενα (Κεφάλαιο 1, ενότητα 1-  
Κεφάλαιο 2, ενότητα 1 (καθολικές έννοιες)- Ενότητα 2(νόηµα, αλήθεια), κεφάλαιο 3 
σελ. 20-21, 60, 84-85  και Κεφάλαιο 4). Η µεταφυσική µια αιτιολογική-ερωτηµατική 
δραστηριότητα η οποία µεταθέτει το οντολογικό ερώτηµα Τι εστιν; Σε τι ην το είναι. 
Πρώτη φιλοσοφία- Philosophia Perennis- αιώνια, άχρονη-αρχετυπική 
πραγµατικότητα. 

(2η διδακτική ώρα). Τύπος επικοινωνίας- ∆ηµιουργία οµάδων- Αυτονοµία µάθησης. 

∆ηµιουργούνται έξι οµάδες στην τάξη µε επιλογή κυρίως των µαθητών και µε 
βασικό κριτήριο τη µεταξύ τους σχέση και τη δυνατότητα επικοινωνίας(χωριά), την 
επίδοση, τα ενδιαφέροντα αλλά και µε εσωτερική διαφοροποίηση. Συζήτηση µε κάθε 
οµάδα για τη διεξαγωγή του Projekt: 
•  Εύρεση υλικού (σχολικό βιβλίο- διαδίκτυο- σχολική     βιβλιοθήκη). 
•  Χρόνος διεξαγωγής. 
•  Τόπος διεξαγωγής(σχολική βιβλιοθήκη-εργαστήριο Φυσικής). 
•  Χρόνος και Τρόπος µεθοδολογίας. 
•  Παρουσίαση -επιλογή του τρόπου παρουσίασης από κάθε οµάδα. 

(3η διδακτική ώρα). Παρουσίαση Projekt 

Η παρουσίαση των εργασιών έγινε µε βάση τη σειρά των ενοτήτων στο 
σχολικό βιβλίο. 

1η οµάδα: Παρουσίαση µε σχετικό βίντεο των βασικών εννοιών της 
µεταφυσικής. ∆ιεξήχθη διάλογος και τέθηκαν αναστοχαστικά ερωτήµατα.   

2η οµάδα: Η οµάδα παρουσίασε τη θεµατική της µεταφυσικής Φιλοσοφίας, 
των σχέσεών της µε τη γνωσιολογία και την επιστήµη κάνοντας µια δραµατοποίηση 
της συνέντευξης του καθηγητή Θ. Πελεγρίνη στο Ν. Κουµαρτζή. Από τα µέλη της 
πρώτης οµάδας βιντεοσκοπήθηκε η δραµατοποιηµένη συνέντευξη.   
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(4η διδακτική ώρα). 

3η οµάδα: Η οµάδα παρουσίασε ένα Poier Point αναφερόµενο στην έννοια 
του ∆υϊσµού και µια γενική αναφορά στο ζήτηµα των σχέσεων Νου και σώµατος. Με 
πρωτοβουλία των µαθητών παρουσιάστηκε σύντοµα το θέµα του θανάτου.  

4η οµάδα: Η οµάδα παρουσίασε ένα Poier Point µε θέµα τον Μονισµό. Οι 
µαθητές άντλησαν υλικό από το διαδίκτυο καθώς και από το βιβλίο του  Thomas 
Nagel(1989), Θεµελιώδη φιλοσοφικά προβλήµατα, σελ. 36-46 και 97-111. 

(5η διδακτική ώρα). 

5η οµάδα: Παρουσίαση ενός Poier Point µε θέµα την τεχνητή νοηµοσύνη. Οι 
µαθητές αναφέρθηκαν σύντοµα σε ταινίες επιστηµονικής φαντασίας ή σε Site. 
Ειδικότερα µας «ξενάγησαν» στο www.metafysiko. gr 

6η οµάδα: παρουσίαση µε τη µορφή κατασκευών στον πίνακα βασικών 
µεταφυσικών εννοιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης προέκυψε ένα 
αίτηµα των µαθητών: ζητήθηκε από τους µαθητές να προσεγγίσουµε µερικά από τα 
µεταφυσικά ερωτήµατα σε µια συζήτηση ολοµέλειας καλώντας και  συναδέλφους 
άλλων ειδικοτήτων και συγκεκριµένα τη θεολόγο και τη βιολόγο του σχολείου. 
Τέθηκε το ζήτηµα της διεπιστηµονικής προσέγγισης των µεταφυσικών ζητηµάτων. 

(6η διδακτική ώρα). Κοινή δράση του συνόλου της τάξης. Πρώτη ολοµέλεια. 

Συζήτηση µε την παρουσία της  θεολόγου και της βιολόγου. 
• Τέθηκαν ερωτήµατα για µεταφυσικά ζητήµατα. Η θεολογική ερµηνεία προκάλεσε 

στους µαθητές έντονα ερωτήµατα. Οι µαθητές αξιολόγησαν τις δύο διαφορετικές 
επιστηµονικές εκδοχές, διατυπώνοντας απορία και αµηχανία.    

• Αναπτύχθηκε έντονος διάλογος. 
• Κατανοήθηκε η διαφορετική οπτική  στην κάθε επιστήµη. 
• Κατανοήθηκε ο ρόλος της φιλοσοφίας ως ενοποιητικής, καθολικής και συνάµα 

ανοιχτής γνωστικής δραστηριότητας. 

(7η διδακτική ώρα). Συµπεράσµατα– Αξιολόγηση στόχων Projekt. ∆εύτερη ολοµέλεια. 

• Οι µαθητές ανάπτυξαν δεξιότητες συλλογικής άµιλλας, επικοινωνίας και 
διαλεκτικής αντιπαράθεσης. 

• Αισθάνθηκαν ικανοποιηµένοι µε την επιτυχή και αποτελεσµατική συµβολή τους 
στην ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης. 

• ∆ιαχειρίστηκαν βιωµατικά τη γνώση αξιοποιώντας την προσέγγισή της από 
διαφορετική οπτική γωνία, µε εναλλακτικές µεθόδους µάθησης. 

• ∆ηµιουργήθηκε ο αναστοχασµός, αποδείχθηκε η εξεταστική, διερευνητική     
φιλοσοφική πρακτική και η συσχέτισή της µε την εφηβική φύση. 

• Κατανοήθηκε η αναγκαιότητα µεταφυσικής ερωτηµατοθεσίας-προβληµατισµού. 
• Επισηµάνθηκε ο βιωµατικός χαρακτήρας του Projekt. 
• Οι µαθητές άρθρωσαν χειραφετητικό, επικοινωνιακό, υπεύθυνο λόγο 
• Οι µαθητές έλεγξαν τους προσδοκώµενους  στόχους τους, εξέφρασαν τις 

επιθυµίες τους. 
• Ανάληψη υπευθυνότητας, πρωτοβουλιών, συµµετοχικότητας 
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• ∆ιατύπωσαν απόψεις για τον τρόπο λειτουργίας της οµάδας τους, για την 
παρουσίαση των άλλων οµάδων, για τις παραλείψεις τους, αλλά και για 
µελλοντικές τους επιλογές σε παρόµοιο µάθηµα. 

• Εκφράσανε ζωηρά την επιθυµία τους αν συµµετέχουν σε παρόµοιες µαθησιακές 
διαδικασίες.  
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