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Η αναφορά σε διαφορετικές όψεις της φιλοσοφίας καθώς τη σκεφτόμαστε & την παρατηρούμε να ενεργεί & 

να διενεργείται στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, αναδεικνύει μία σειρά από ζητήματα & παρατηρήσεις, όπως 

τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου: 

 

 Η φιλοσοφία έναντι του εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί παρά να αναλαμβάνει να επισημάνει 

την ύπαρξη σιωπημένων ή περιθωριακών φωνών & να εργαστεί ώστε να αναγνωριστούν τα 

διαφορετικά αφηγήματα μέσα σε μία κοινή αφήγηση. 

 Με αυτόν τον τρόπο, η φιλοσοφική διαδικασία ενδυναμώνει τόσο την ταυτότητα όσο & τη διαφορά. 

 Αδυνατεί η φιλοσοφία (ή αρνείται) να συνταχθεί με προκατασκευασμένες διαλογικές διαδικασίες και 

εμμένει στην κριτική της λειτουργία. 

 Οι συζητήσεις με φιλοσοφική στόχευση επεξεργάζονται τη δημοκρατική υπόσταση της εκπαίδευσης. 

 Η εισαγωγή της φιλοσοφίας & μιας ορισμένης διδακτικής της στην εκπαίδευση ενεργοποιείται με 

άνεση σε διαφορετικά μαθησιακά συμφραζόμενα & διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράφεται & να μελετάται το «φιλοσοφικό βίωμα» των 

μαθητών/τριών, εφόσον η φιλοσοφική παρέμβαση θα έχει την ικανότητα να δημιουργεί βίωμα. 

 Δεν είναι χωρίς σημασία να (συν) εξετάζονται τα κίνητρα για την ποικιλότροπη εισαγωγή της 

φιλοσοφίας στην τάξη. 

 Παραμένει για τον/την εκπαιδευτικό ένα εγχείρημα ειδικής περιπλοκότητας αν & πάγιας 

σημαντικότητας, η ανάπτυξη της ικανότητάς του/της να ενσωματώνει στη διδασκαλία, τη διδακτική 

του συμπεριφορά, τη νοητικό του αποτύπωμα φιλοσοφικά χαρακτηριστικά. 

 H φιλοσοφική στάση συναρτάται με έναν «τρόπο ζωής» & αντιστοιχεί σε πράξεις «παρρησίας». 

 Είναι σημαντικές στη φιλοσοφική προσέγγιση οι προσωπικές διαδρομές για τη δημιουργία νοήματος. 

 Η οικοδόμηση νέων πλαισίων σκέψης, οι αναστοχαστικές διαλογικές δεξιότητες, η ερμηνευτική 

προσοχή στον Άλλο, η έμφαση στην ανθρώπινη ποικιλότητα, η κοσμοπολιτική κατανόηση & 

ευαισθησία, μέσα από την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου, βρίσκονται ανάμεσα στις 

ιδιαίτερες στοχεύσεις της φιλοσοφικής εργασίας, όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς χώρους. Ωστόσο, 

καθώς συμπίπτει με γενικότερες εκπαιδευτικές στοχεύσεις, καλό είναι η φιλοσοφική οπτική γωνία να 

προσδιορίζεται με εξειδικευμένο τρόπο. 



 Με τα παραπάνω συνδέεται & ο κίνδυνος πολλαπλής εργαλειοποίησης της φιλοσοφίας, ιδιαίτερα 

όταν η φιλοσοφική προσέγγιση συνδέεται με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. 

 Οι έννοιες δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζονται στην τάξη ως έτοιμα υλικά, ιδιαίτερα όταν 

αναφερόμαστε σε φιλοσοφική επεξεργασία. 

 Η φιλοσοφική προσέγγιση είναι δυνατό να δυναμιτίσει τη διδακτική διαδικασία αλλά για να την 

επαναπροσδιορίσει, να την εμβαθύνει, να την εντείνει: αυτό απαιτεί από τον/την εκπαιδευτικό 

συνεχή εγρήγορση, ώστε να συγκρατεί αλλά & να εξελίσσει τη διαδικασία, ενώ την αναπτύσσει με 

φιλοσοφικό τρόπο. 


