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ΘΕΜΑ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ, ΕΛΕΑΤΩΝ, ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

Η Επιστήμη και η Φιλοσοφία αποτελούν δυο δραστηριότητες του μυαλού μας με διαφορετικό η 

καθεμιά προσανατολισμό, έτσι ώστε άλλες οπτικές του κόσμου να δίνει η κάθε μια. Για πολλά χρόνια, 

ζητήματα επιστημονικής υφής, επιστημονικές έννοιες, αποτελούσαν αντικείμενο της έρευνας των 

Φιλοσόφων. Ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων ανέπτυξε Επιστήμη, Φιλοσοφία, Τεχνολογία και Τέχνη 

για να απαντήσει σε ερωτήματα υπαρξιακά, για να αντιμετωπίσει προβλήματα επιβίωσης, για να 

βελτιώσει την ποιότητα της ζωής. Ανέπτυξε πολλά σύγχρονα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου στις 

κατασκευές, τη μεταλλουργία, την υγεία, τις μετακινήσεις, την επικοινωνία, τη διαβίωση κά βασίζονται 

στην αρχαία Ελληνική σκέψη και τεχνογνωσία, έμπνευση και βάση ανάπτυξης του σύγχρονου 

δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού.  

Οι κύριοι κλάδοι της Φιλοσοφίας είναι, η η Γνωσιολογία, η μεταφυσική-οντολογία, η πρακτική φιλοσοφία 

(Ηθική, Πολιτική, Αισθητική). Ο όρος «Όν» χρησιμοποιείται ως γενικός, περιληπτικός όρος να δηλωθεί η 

πραγματικότητα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος της Οντολογίας. Ο τρόπος 

προσέγγισης της πραγματικότητας ώστε οι κρίσεις γι αυτήν να έχουν κύρος, και μέχρι που μπορεί να 

φτάσει η γνώση γι αυτήν, αποτελούν αντικείμενα της Γνωσιολογίας. Οι προσωκρατικοί Φυσικοί 

Φιλόσοφοι (Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Ηράκλειτος, Παρμενίδης, Ζήνων κά, και ο Δημόκριτος 

συγκαταλέγεται σ’ αυτούς) πρώτοι επιχείρησαν να απαντήσουν σε δυο βασικά ζητήματα, αυτά της αρχής 

και της δομής/μορφής του κόσμου (Πελεγρίνης, 2006). 

Ο Παρμενίδης και ο Ζήνων, στην Ελέα της Ιταλίας, ασχολήθηκαν με τη δομή/μορφή του κόσμου. Ο 

Παρμενίδης ταύτισε την πραγματικότητα με τη σκέψη, υποστήριξε ότι η ύπαρξη/η πραγματικότητα 

ταυτίζεται με τη νόηση, υπάρχει μόνο μέσα στο μυαλό μας, η σκέψη εξασφαλίζει τη σταθερότητα με τις 

έννοιες, οι οποίες ενοικούν στο νου μας, βρίσκονται στη σκέψη μας, η έννοια ενός όντος συγκροτείται από 

τα βασικά χαρακτηριστικά του και περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του. 

Σε συνέχεια των Εκπαιδευτικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΙΣΑΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗ» 

και «Διδάσκοντας Έννοιες των Φυσικών Επιστημών με τους Αρχαίους Έλληνες Φυσικούς Φιλοσόφους 

(Προσωκρατικούς)» (Έγγραφα με αρθ πρωτ 726/13-9-2015 και 1134/2-11-2015 του Γραφείου Σχολικών 

Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων), δίνοντας, πάλι, έμφαση στη διαθεματική διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών και στη διερευνητική μάθηση σε ζητήματα Διδακτικής, Παιδαγωγικής, Επιστήμης, 

Φιλοσοφίας, Θεολογίας, Τεχνολογίας και Τέχνης, θα προσεγγίσουμε διάφορες έννοιες και θέματα, σε 

όποιο βαθμό και επίπεδο κρίνει ο καθένας κατάλληλο, θα μοιραστούμε σοφία, γνώση και πληροφορία σε 

κοινότητες μάθησης, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη επιστημονική και κοινωνική έρευνα. Συνεχίζοντας 
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στο Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Μονοπάτι ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ (Έγγραφο αρθ πρωτ 760/19-9-2015 Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Χανίων), θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε την αντίληψη του ΟΝΤΟΣ και του ΕΙΝΑΙ από 

Επιστημονική, Φιλοσοφική, Θεολογική και Καλλιτεχνική πλευρά. Σ’ αυτό το μονοπάτι, αναζητούμε την 

αλήθεια στη σκέψη, όπως ο πρώτος ορθολογιστής φιλόσοφος Παρμενίδης, με το δεδομένο ότι η 

πραγματικότητα ταυτίζεται με τη νόηση, είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Το Εκπαιδευτικό αυτό Μονοπάτι 

διερεύνησης και ανακάλυψης έχει σκοπό να προωθήσει τη διερευνητική μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 

με τη συνεργασία και των τριών βαθμίδων Εκπαίδευσης, βασισμένο στη Φιλοσοφία, την Επιστήμη, τη 

Θεολογία, την Τέχνη. Στοχεύει να αναδείξει επιστημονικές θεωρίες, απόψεις και κατασκευές των αρχαίων 

Ελλήνων που σχετίζονται με τις βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών οι οποίες διδάσκονται στην 

Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, και να τις προσεγγίσει μέσα στο θεολογικό, ιστορικό, τεχνολογικό πλαίσιο 

της εποχής τους. Οι έννοιες αυτές διατρέχουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα σχολεία, 

όπως αυτές του χρόνου, της ισορροπίας, της εξέλιξης, της ζωής, του κόσμου και τόσες άλλες. 

Το Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Μονοπάτι είναι ανοικτό σε ότι αφορά το περιεχόμενο, τη 

μεθοδολογία και τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι συγχρόνως εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι στα 

σχολεία τους, θα συνοικοδομηθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως και θα συνδεθεί με άλλες Εκπαιδευτικές 

και Επιμορφωτικές δράσεις. Στη διάρκεια υλοποίησής του, προτείνεται να πραγματοποιηθούν 

συνδιασκέψεις, εισηγήσεις, συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια, επισκέψεις, δια ζώσης και εικονικά 

μονοπάτια μαθητών, εκπαιδευτικών, επιστημόνων, ποικίλων ειδικοτήτων και από τις τρεις βαθμίδες 

Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα στοχαστούν με βιωματικό τρόπο πάνω σε θέματα φιλοσοφικά και πρακτικά, 

επιστημονικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την αναζήτηση των απαντήσεων για την 

προέλευση και τη δομή/μορφή του κόσμου. Οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν με τους 

μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς τους, όπως αυτοί θεωρούν, εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

βασισμένες στην Αρχαία Ιστορία Φυσικών Επιστημών και στην προσέγγιση εννοιών που πραγματεύτηκαν 

οι Αρχαίοι Έλληνες Φυσικοί (Προσωκρατικοί) Φιλόσοφοι, με έμφαση στους Ελεάτες Φιλοσόφους. 

Ο κάθε συμμετέχων Εκπαιδευτικός, οργανώνει την ομάδα και τον τρόπο δράσης του και 

αναπτύσσει πρωτοβουλίες με ευθύνη του. Για την υποστήριξη του Προγράμματος, θα δημιουργηθεί 

δίκτυο δια ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών, μέσω εμαίλς και τη χρήση σχετικής ιστοσελίδας, επιπροσθέτως από όσα μέσα μάθησης 

επιλεγούν από τους συμμετέχοντες στις κοινότητες μάθησης που θα δημιουργήσουν με τους μαθητές 

τους. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα παρουσιαστούν όλες οι εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές δράσεις 

που αναπτύχθηκαν. Η δόμηση του περιεχομένου των παρουσιάσεων μπορεί να γίνει με κείμενο, Power 

Point παρουσίαση, βίντεο, εικόνες, καλλιτεχνικές δημιουργίες, βιωματικό εργαστήριο κλπ. 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος συμπίπτει με αυτή του σχολικού έτους 2019-2020. Η 

υλοποίηση του θα γίνει σε τρείς φάσεις, τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα θα καθοριστούν ανάλογα με τα 

σχέδια των συμμετεχόντων. Η Φάση Α περιλαμβάνει τη δημιουργία των κοινοτήτων μάθησης 

εκπαιδευτικών και μαθητών, κατατοπιστική διερεύνηση του θέματος, σχεδιασμό επιμέρους 

δραστηριοτήτων και δράσεων. Στη Φάση Β θα γίνει μελέτη βιβλιογραφίας, εργασία ατομικά και σε ομάδες 

για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Η Φάση Γ περιλαμβάνει τον 

αναστοχασμό και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος στην κάθε σχολική κοινότητα 

και συνολικά. 

Η συμμετοχή είναι προαιρετική, χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία των σχολείων και χωρίς 

δαπάνη για το Δημόσιο. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  
Φιλοσοφία, Οντολογία, Γνωσιολογία: αποσαφήνιση των όρων 
Επιστήμη, Τέχνη, Θεολογία: αποσαφήνιση των όρων 
Συγκριτισμός 
Αλήθεια, Ψευδαίσθηση, πλάνη: προσέγγιση των όρων 
Αρχαίοι Έλληνες Φυσικοί Φιλόσοφοι: τοποθέτηση στο χώρο και στο χρόνο της ζωής και του έργου τους 



Γεωγραφία της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Grecia) και των περιοχών που έζησαν και δίδαξαν οι αρχαίοι 
Έλληνες Φυσικοί Φιλόσοφοι 
Βιογραφίες των Αρχαίων Ελλήνων Φυσικών Φιλοσόφων με αναφορές από τη ζωή και το έργο τους 
Ο Μύθος του Δαίδαλου: από την Κρήτη στη Σικελία 
Η γνώση ως ανάμνηση: ο Μύθος του Σπηλαίου 
Τα Μαθηματικά στην Αρχαία Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών 
Γυναίκες Μαθηματικοί στην Αρχαιότητα 
Αστρονομία, Αστροφυσική 
Το κενό και το ουδέτερο: προσέγγιση των όρων 
Μονάδες μέτρησης, σύγκρισης, συγκριτισμός 
Ά-τομο, η Θεωρία του Δημόκριτου 
Δομή της ύλης: σύγχρονες απόψεις 
Η διάσπαση του ατόμου, του Υδρογόνου 
Νόμοι του Νεύτωνα 
Θεωρία της αβεβαιότητας του Heisenberg  
Τα στοιχεία της Φύσης-ο Περιοδικός Πίνακας 
Χημικές αντιδράσεις: περί του μηχανισμού τους 
Αποικισμοί στην Ανατολική Μεσόγειο  
Μεγάλη Ελλάδα-Magna Grecia 
Ανώτερες λειτουργίες του νου (νόηση, μνήμη, συνείδηση,..) 
Η αντίληψη του ‘Είναι’ στην ψυχολογία 
Ταυτότητα και Ετερότητα, Ατομικισμός και Μαζοποίηση 
Εμπειρική ενσωμάτωση του θαλασσινού τοπίου μέσω κειμένων, μουσικής, εικόνων στην τέχνη. Η 
θάλασσα και η παραλία-Μνήμες, κοινωνική και ατομική ταυτότητα 
Και όποια άλλα σχετικά με το θέμα επιλέξει να αναπτύξει η κάθε ομάδα. 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ζανέκα Στεργιανή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Περιφερειακή 

Διεύθυνση Α/βαθμιας & Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

Καλαθάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου-Φυσικών Επιστημών, ΠΕΚΕΣ Κρήτης, Περιφερειακή 

Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

Κασιμάτη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογίας (ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Παπαστεφανάκη Άννα, Φιλόλογος, Καθηγήτρια στο Λύκειο Αλικαρνασού Ηρακλείου Κρήτης 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 

Καλαθάκη Μαρία (6946500408, kalathakimaria.edu@gmail.com) 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0A9BOLF7w5Iy8WOi3eiRgHd6V3Skbqqu3S5KlcAEz5LTz-

A/viewform 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕΚΕΣ 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

Με τιμή 
 
 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φυσικών Επιστημών Κλάδου ΠΕ04 
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