ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ:
ΠΑΤΡΑ, 30/31 Μαρτίου 2012
Πρόγραμμα Διημέρου:
Î Παρασκευή, 30-3ου-2012, ώρα 17.00-20.00: ελληνικός τελικός
Î Σάββατο, 31-3ου-2012, ώρα 8.30-10.00: διαγωνισμός σε φιλοσοφικό δοκίμιο
σε ξένη γλώσσα για πρόκριση στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας
Î Σάββατο, 10.30.-12.00: Επίσκεψη στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
Î Σάββατο, 12.30-16.00: Ημερίδα: «Η φιλοσοφία στην Εκπαίδευση ΙΙ»
Εισηγήσεις και συζήτηση πάνω στο θέμα της διδακτικής του μαθήματος της
φιλοσοφίας στο Λύκειο
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του τελικού
Βράβευση των νικητών
Μετακίνηση - Φιλοξενία
Οι μαθητές συμμετέχουν στον τελικό με ευθύνη των γονέων τους. Συνοδεύονται
είτε από συγγενικά πρόσωπα είτε από εκπαιδευτικό.
Τα έξοδα μετακίνησης πρέπει να καλυφθούν από την πλευρά των
μαθητών/καθηγητών. Ενθαρρύνουμε να αναζητηθούν δυνατότητες χορηγίας
(Δήμοι, Σύλλογοι Γονέων, Ιδρύματα τοπικά, επιχειρηματικός κόσμος κατά τόπους,
τοπικός Τύπος και ΜΜΕ κλπ.), καθώς η πρόκριση με τα συγκεκριμένα ποσοτικά
χαρακτηριστικά αποτελεί μια ιδιαίτερη διάκριση για μαθητές, καθηγητές και σχολεία.
Υπάρχει φροντίδα και οικονομική κάλυψη για την φιλοξενία των 18 μαθητών και
έως 8 συνοδών εκπαιδευτικών (ενός ανά Περιφέρεια με επιτυχόντες μαθητές) για
μια διανυκτέρευση (30/31 – 3ου) με πρωϊνό στο Ξενοδοχείο «Hotel Castello», πολύ
κοντά στον χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών. [πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
Διαγωνισμού]
Οι Περιφέρειες προέλευσης είναι οι εξής:
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2 προκρινόμενοι/ες μαθητές/τριες)
Κεντρικής Μακεδονίας (2 προκρινόμενες μαθήτριες, 3 επιλαχούσες)
Ιονίων Νήσων (2 προκρινόμενοι/ες μαθητές/τριες)
Αττικής (5 προκρινόμενοι/ες μαθητές, 4 επιλαχούσες)
Πελοποννήσου (4 προκρινόμενοι/ες μαθητές/τριες)
Βορείου Αιγαίου (1 προκρινόμενη μαθήτρια)
Κρήτης (1 προκρινόμενη μαθήτρια)
ενδεχομένως: Θεσσαλίας (1 επιλαχούσα μαθήτρια)
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ: κατά το δυνατόν
έως ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 [βλ. σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα του
Διαγωνισμού]

Για εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν με δική τους επιβάρυνση να ταξιδέψουν στην
Πάτρα, υπάρχει δυνατότητα περιορισμένου (!) αριθμού δωματίων σε ιδιαίτερα
χαμηλή τιμή διανυκτέρευσης (15 ευρώ) στον Ξενώνα Σταυρόπουλου του
Πανεπιστημίου Πατρών. [Παρακαλούμε για έγκαιρη δήλωση, καθώς ο αριθμός είναι
περιορισμένος.]

Οροι του Τελικού Διαγωνισμού:
Οι μαθητές θα διαγωνισθούν στις ίδιες θεματικές ενότητες, όπως αυτές είχαν εξ
αρχής ορισθεί για τον Διαγωνισμό και θα υπάρχει και πάλι η ίδια δυνατότητα
επιλογής.
Οι υποδεικνυόμενες πηγές παραμένουν οι ίδιες ως βάση. Στην προετοιμασία για τον
τελικό μπορεί όμως κάποιος να δώσει προεκτάσεις ή να εμβαθύνει κατά την κρίση
του.
Τα θέματα της εξέτασης θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία στην ανάπτυξη. Θα
είναι δηλαδή περισσότερο κριτικά και συνθετικά έναντι αυτών του προκριματικού.
Μπορεί και πάλι να εκκινούν από κάποιο χωρίο από τις πηγές, ενδέχεται όμως να
είναι διατυπωμένα και χωρίς ρητή αναφορά σε απόσπασμα.
Κατά την εξέταση θα είναι διαθέσιμα αντίτυπα των έργων για χρήση των μαθητών,
ώστε να μπορούν να ανατρέξουν, αν το χρειαστούν.

Οροι του Διαγωνισμού για την Πρόκριση για την ΔΟΦ
Οι μαθητές θα γράψουν απ’ ευθείας σε υπολογιστή (χωρίς δυνατότητα διαδικτύου)
στο Κέντρο Η/Υ του Τμήματος Φιλοσοφίας στην ξένη γλώσσα που έχουν δηλώσει ή
δήλωσαν στο μεταξύ (καθώς δεν ελάβαμε από όλα τα εξεταστικά κέντρα τις σχετικές
λίστες).
Θα κληθούν να συνθέσουν ένα φιλοσοφικό κείμενο, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι
γνώσεις τους για κάποια από τις θεματικές περιοχές του Διαγωνισμού.
Για την πρόκριση στην ΔΟΦ θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανότητα χειρισμού
της ξένης γλώσσας στον φιλοσοφικό λόγο (ως δύο σελίδες κείμενο) και όχι τοσο στο
φιλοσοφικό περιεχόμενο του γραπτού. Η επίδοση αυτή θα συνυπολογισθεί με την
επίδοση στον ελληνικό διαγωνισμό. Η απόφαση για την πρόκριση θα ληφθεί από την
Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.--------------------------------------------------------------------------Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή - 15 Μαρτίου 2012

