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Φιλοσοφικού Δοκιμίου
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ανά εβδομάδα
Τάξεις
που Α΄, Β΄, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
απευθύνεται ο
όμιλος
Περιγραφή
«Επί της ουσίας, γράφει ο Novalis, η Φιλοσοφία είναι νόστος, μια παρόρμηση
ομίλου
να αισθάνεσαι παντού οικεία» (Μ. Heidegger). Προσπαθώντας να νιώσουμε
οικεία στον κόσμο που ζούμε, θα πραγματευτούμε σημαντικά φιλοσοφικά
ερωτήματα, με αφορμή αποσπάσματα από το έργο σημαντικών φιλοσόφων. Τι είναι ο άνθρωπος; Σώμα ή πνεύμα; - Πώς γνωρίζω τον κόσμο; Με τις
αισθήσεις ή τον νου; - Πώς διακρίνω το σωστό από το λάθος; Από τις
συνέπειες της πράξης μου ή από τις προθέσεις μου; - Πώς ορίζεται το ωραίο;
Οι μαθητές θα γνωρίσουν σημαντικούς φιλοσόφους, θα εξοικειωθούν με την
ανάπτυξη φιλοσοφικού στοχασμού, τη συμμετοχή σε φιλοσοφικό διάλογο και
τη σύνταξη φιλοσοφικού δοκιμίου, ενώ η εξάσκηση στην ανάπτυξη
φιλοσοφικού επιχειρήματος θα βοηθήσει τους μαθητές να τεκμηριώνουν
επαρκώς τις ιδέες τους στην άσκηση της παραγωγής λόγου στο πλαίσιο του
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η φιλοσοφία, άλλωστε, συνδέεται
με όλους τους τομείς του επιστητού (Φιλοσοφία της Επιστήμης, Φιλοσοφία
των Μαθηματικών, Φιλοσοφία του Δικαίου, Φιλοσοφία της Τεχνολογίας,
Βιοηθική)
Όσοι μαθητές το επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν και στον Διαγωνισμό
Φιλοσοφικού Δοκιμίου που διοργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου Πατρών με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Harvard και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Μέσω
του διαγωνισμού αυτού προκρίνονται οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στη
Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας.
Προτεινόμενες
– Συμμετοχή στον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό φιλοσοφικού
δράσεις
δοκιμίου (https://contest.philosophy-upatras.gr/)
– Επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους των φιλοσοφικών σχολών
της αρχαιότητας (Λύκειο, Ακαδημία Πλάτωνος, Αρχαία Αγορά /
Ποικίλη Στοά)
– Παρακολούθηση ταινιών με φιλοσοφικό προβηματισμό
– Επισκέψεις καθηγητών φιλοσοφίας στον χώρο του σχολείου
Παραδοτέα

–
–

Συγγραφή φιλοσοφικού δοκιμίου
Επίσημη παρουσίαση των πεπραγμένων του Ομίλου

