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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 
Ενδυναμώνουσα Ταυτότητα: Η πρόκληση της παρουσίασης των σιωπημένων φωνών σε καταπιεσμένες ομάδες 
στο πλαίσιο κοινοτήτων φιλοσοφικής έρευνας 
Arie Kizel 
 
Το εργαστήριο επιδιώκει να συμβάλει στην πρόκληση της παρουσίασης των σιωπημένων φωνών σε 
αποκλεισμένες ομάδες της κοινωνίας, μέσω μιας κοινότητας φιλοσοφικής έρευνας συντεθειμένης κυρίως 
από παιδιά και νεαρούς ενήλικες. Προτείνει ένα θεωρητικό μοντέλο με τίτλο : «Ενδυναμώνουσα  Ταυτότητα», 
το οποίο παρουσιάζει τα επίπεδα στα οποία, υπό τον καθοδηγητικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινότητα 
φιλοσοφική έρευνα, η ηγεμονική μετα-αφήγηση της παραδοσιακής κοινωνίας επιτρέπει την αναγνώριση των 
μελών των περιθωριοποιημένων ομάδων. Το μοντέλο βασίζεται στην αναγνώριση των διαφορετικών 
αφηγημάτων μέσα σε ένα δίκτυο κοινοτικών αφηγημάτων που δεν ευνοεί την μετα-αφήγηση. Αναφέρει τις 
εμπειρίες των συντονιστών και των μαθητών από αδύναμους και αποκλεισμένους τομείς της κοινωνίας σε 
δύο χώρες, στις οποίες η συμμετοχή σε κοινότητες φιλοσοφικής έρευνας έδωσε όχι μόνο ''φωνή'' αλλά και 
παρουσία και ταυτότητα. 
 
Τι προσφέρουν η ψυχολογία της μάθησης και η επαγγελματική διδακτική στην κατανόηση των φιλοσοφικών 
πρακτικών με παιδιά 
Marie-Paule Vannier 
 
Η συνεισφορά μας θα παρουσιάσει τα ζητήματα και τις συνθήκες της φιλοσοφικής μάθησης ήδη από το 
δημοτικό σχολείο, μέσα από μια διπλή οπτική, της ψυχολόγου και της διδακτολόγου. Γι' αυτόν το σκοπό, θα 
προσδιορίσουμε τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αγκυρώσεις που συνιστούν τη βάση της ερευνητικής μας 
θέσης στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Γι αυτόν το σκοπό, θα αναφέρουμε τη συνεισφορά των Vygotski, 
Bruner και Rogoff μέσω των εννοιών της διαμεσολάβησης, της υποστήριξης και της μεταφοράς της ευθύνης, 
αρθρωμένων σε μια θεωρία της δράσης,  η οποία εστιάζει στις εννοιολογήσεις που υπόκεινται στην 
διαδικασία δραστηριοποίησης των υποκειμένων στο πλαίσιο καταστάσεων (Vergnaud). Το θέμα μας, το 
οποίο εγγράφεται επίσης στο πεδίο της διδακτικής της φιλοσοφίας (Tozzi), θα διευκρινιστεί περαιτέρω μέσα 
από ορισμένες εργασίες που διεξήχθηκαν  στον τομέα της επαγγελματικής διδακτικής (Pastré), με σκοπό να 
περιγράψουν και να κατανοήσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες που αναπτύσσονται από έναν «εμψυχωτή» 
Συζήτησης με Δημοκρατική και Φιλοσοφική Στόχευση (DVDP/ΣΔΦΣ) σε διαφορετικά μαθησιακά συμφραζόμενα.  
 



Τέλος, θα αναφερθούμε σε έρευνα σε εφήβους με γνωστικά προβλήματα, στους οποίους τέθηκε το ερώτημα  
σχετικά με το τι  σκέφτονταν  για το '''φιλοσοφικό βίωμά'' τους στο σχολείο. 

 
“"Εξαρτάται από το πού θέλεις να πας": είπε η γάτα”1.  Μια πρόταση για το πώς να εμπνεύσεις το φιλοσοφείν 
Carlos Francisco de Sousa Reis 

 
Ξεκινώντας μ’ ένα στοχασμό όσον αφορά στη δυναμική των κινήτρων της φιλοσοφίας, ακολουθεί μία 
συζήτηση ως προς τη βασική δέσμευσή της αναφορικά με την κριτική σκέψη και την δημιουργία εννοιών. Στη 
συνέχεια, χαρακτηρίζουμε τη φιλοσοφική εκπαίδευση σαν ένα ταξίδι, το οποίο εμπεριέχει ένα είδος 
μεταστροφής, που μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε «τη φιλοσοφία ως τρόπο ζωής» και  ως πράξη 
«παρρησίας». 
 
Κατόπιν συζήτησης σχετικά με τα κυρίαρχα εκπαιδευτικά παραδείγματα για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας, 
υπερασπιζόμαστε μια προοπτική εσωτερικά συνδεδεμένη με την αρχική φύση της φιλοσοφικής 
δραστηριότητας, η οποία, κατά την άποψή μας,  θα έπρεπε να είναι μια διαδικασία ικανή να προωθήσει ένα 
σύνολο δεξιοτήτων, που μπορούν να παραχθούν αποκλειστικά μέσα από την εκμάθηση του φιλοσοφείν. 
Μία διδακτική για τη φιλοσοφία- η οποία οφείλει να είναι φιλοσοφική διδακτική- πρέπει να έχει ως βασική 
της υπόθεση ότι οι μαθησιακοί σκοποί και οι συναφείς διαδικασίες για την επίτευξή τους,  είναι ανάλογα με 
την ουσιαστικά λειτουργική φύση της ίδιας της φιλοσοφίας, δηλαδή, ότι προκύπτουν από τη δική της 
εσωτερική δυναμική και οδηγούν σε αυτήν. 
 
Η διδακτική μας προσέγγιση βασίζεται στην επιλογή ενός συνόλου φιλοσοφικών «προβληματικών». Μια 
«προβληματική», είναι ένα φιλοσοφικό θέμα, που εγείρει ένα πολύπλοκο δίκτυο  εναλλακτικών προοπτικών, 
το οποίο θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει μ’ έναν καταιγισμό επιχειρημάτων. Προκειμένου να 
προσδιορίσει μία «προβληματική», ο/η μαθητευόμενος/η πρέπει να αρχίσει να φιλοσοφεί από μόνος/η του. 
Λαμβάνοντας τις «προβληματικές» ως αφετηριακό σημείο για την ενεργοποίηση της μάθησης, σημαίνει να 
αναλαμβάνεις μια σειρά καθηκόντων, ενώ τα περιεχόμενα διαδραματίζουν έναν εργαλειακό ρόλο, ο οποίος 
απαιτείται για να ταιριάξει με τη διαδικασία. Επομένως, τα περιεχόμενα δεν εμφανίζονται ως ένα σύστημα 
δομημένο εκ των έξω, με σκοπό να ορίσουν μια διαδρομή μελέτης. Ελπίζεται, ότι, από τη στιγμή που οι 
«προβληματικές» θα περιέχουν ένα εγγενές κίνητρο, η τάξη την οποία θα ακολουθήσει η προσέγγιση, 
διαμεσολαβημένη όπως θα είναι από ένα σύνολο καθηκόντων που θα πρέπει να ολοκληρωθούν, θα πρέπει  
να απαιτεί την ανάπτυξη μιας τριπλής διαδικασίας ένταξης: σε λογικές και εννοιολογικές δομές, σε 
φιλοσοφικά προβλήματα και σε επιστημονικές περιοχές, που δομούν τα απαιτούμενα περιεχόμενα, 
αφομοιωμένα λειτουργικά ατομικά από  κάθε μαθητευόμενο/η.   
 
Παράλληλα, με την προαναφερθείσα διδακτική προσέγγιση, επιδιώκουμε ν’ αναπτύξουμε  περαιτέρω το 
πλαίσιο των συναφών στρατηγικών διδασκαλίας και των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης. Ιδιαιτέρως, η 
παιδαγωγική, διαλογική διαδικασία θα πρέπει να διευκρινιστεί και να ευθυγραμμιστεί με μία προσωπική, 
στενή σχέση, η οποία επιτρέπει μια συμμετέχουσα δημιουργία νοήματος. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να 
συζητήσουμε γιατί ( την αιτία) και πώς (τον τρόπο) η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στην προσωπικότητα. 
 

Αναστοχαστικός κοσμοπολιτισμός και  η έννοια της Κοινότητας Έρευνας 
Daniela G. Camhy 
 
Σε διάφορες χώρες του κόσμου υπάρχει η απαίτηση & η ανάγκη να αναπτυχθούν νέες εκπαιδευτικές 
στρατηγικές με στόχο την αντιμετώπιση  των προκλήσεων που δημιουργούνται από τα σύγχρονα σενάρια 
της αυξανόμενης κινητικότητας και έτσι να εξοπλιστούν τόσο τα παιδιά όσο κ οι ενήλικες με χρήσιμα 
εργαλεία και αναστοχαστικές διαλογικές δεξιότητες.  Η βελτίωση των δημοκρατικών κοινωνιών απαιτεί από 
τους μαθητευόμενους δεξιότητες δράσης που τους αναδεικνύουν ως δημοκρατικούς πολίτες. Αυτό σημαίνει 
την προώθηση μιας γνώσης της σημασίας της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλότητας, αλλά επίσης της 
οικοδόμησης νέων πλαισίων σκέψης.   
 
Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου αποτυπώνει τη σημασία του «αναστοχαστικού κοσμοπολοτισμού», όπως 
προτάθηκε από τον Gerard Delanty, 2006, 2009 και του «εκπαιδευτικού κοσμοπολιτισμού» του David Hanson, 
(2011) – το να κατανοείς τον κοσμοπολιτισμό ως δέσμευση, καθώς και ως παιδαγωγικό ιδεώδες, ως 
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προσανατολισμό και όραμα, διαπραγμάτευσης του κόσμου, εκφρασμένης ως ερμηνευτικής προσοχής στον 
Άλλον. Τοποθετεί την έμφαση στην ανθρώπινη ποικιλότητα, καθώς και στον πλούτο που όλοι οφείλουμε να 
εκτιμούμε, στο σεβασμό  στους διαφορετικούς τρόπους ζωής ή τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το τι 
σημαίνει να είσαι άνθρωπος – αυτό περιλαμβάνει τον διάλογο μεταξύ πολιτισμών, την ενσυναισθητική 
κατανόηση του Άλλου και την αναγνώριση μιας ανθρώπινης κατάστασης κοινής για όλες τους πολιτισμούς.  
 
Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου επικεντρώνεται στην ιδέα της κοινότητας φιλοσοφικής έρευνας 
(Mattehw Lipman, 2003), όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη της  κοσμοπολιτικής κατανόησης, ενώ, στο τελευταίο 
μέρος, το εργαστήριο επιχειρεί να παρουσιάσει το νέο περιεχόμενο του προγράμματος της Ε.Ε. «ΕΙΡΗΝΗ», 
«Φιλοσοφική έρευνα που προάγει την κοσμοπολιτική δέσμευση», βασισμένο στην παιδαγωγική προσέγγιση 
της «Φιλοσοφίας για Παιδιά», η οποία δημιουργεί τις συνθήκες στις οποίες οι μαθητές μπορούν να 
αναπτύξουν μια κοσμοπολιτική ευαισθησία, μέσα από την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου. 
 
Στα ίχνη της έννοιας με λογοτεχνικά & φιλοσοφικά κίνητρα και τρόπους 
Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου & Μάνια Μονιούδη 
 
Τα ΑΠΣ  σε σχέση με τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δίνουν έμφαση 
στη  δυνατότητα ανάπτυξης συζητήσεων με αφόρμηση επίλεκτες έννοιες που εμφανώς εμπεριέχονται στα  
κείμενα. Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας διδακτικής διαδικασίας  «κατανόησης» του λογοτεχνικού κειμένου στη 
σχολική τάξη ή και ελεύθερης συζήτησης γύρω από αυτό, είναι δυνατόν οι έννοιες, έμμεσα ή άμεσα, να 
εργαλειοποιούνται  τάχιστα, ενώ ή ακριβώς επειδή,  προσεγγίζονται ως κατά βάση αυτονόητες ή εν πολλοίς 
ήδη/εξαρχής κατανοητές. 
 
Παράλληλα, η παρώθηση των  μαθητών/τριών να διαχειριστούν τις έννοιες,  προκειμένου να εκφέρουν 
κρίσεις, να προβούν σε χαρακτηρισμούς,   να καλλιεργήσουν ηθικές στάσεις, να ευαισθητοποιηθούν αβίαστα 
στα σύγχρονα προβλήματα, να ενισχύσουν την  αίσθηση της  σημαντικότητας της δικής τους παρουσίας & 
την αυτενέργειά τους, ενώ η γλώσσα θα αναδεικνύεται ως μηχανισμός έκφρασης και απόδοσης υψηλών 
νοημάτων, δημιουργεί ένα αντιφατικό πεδίο, εφόσον, εάν οι έννοιες λειτουργούν ως περίπου έτοιμα υλικά, 
απενεργοποιούνται τόσο οι ίδιες όσο & οι στόχοι που εναποτέθηκαν στη διαχείρισή τους. 
 
Σε μία συγκριτική, ανάμεσα σε μία λογοτεχνική & μία φιλοσοφική προσέγγιση,  παρακολούθηση διδακτικών 
διαδρομών, θα επιχειρηθεί να αναδειχθούν τα σημεία εκείνα όπου μία συζήτηση με φιλοσοφική στόχευση, 
θα επέτρεπε αφενός να δοκιμαστεί η διάκριση (εάν αυτή υφίσταται) ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις, 
αφετέρου να αναφανεί εάν & πώς η τελευταία ενεργοποιεί τις έννοιες ενδυναμώνοντας τη συζήτηση & τα 
παράγωγά της. 
 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Ο Arie Kizel [e-mail: akizel@edu.haifa.ac.il & ak@akizel.net / link: www.akizel.net] είναι Aναπληρωτής 

Kαθηγητής στη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Haifa του Ισραήλ και Ερευνητής του Εργαστηρίου 

Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ: 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=232 

Η Marie-Paule Vannier [e-mail: Marie-Paule.vannier@univ-nantes.fr] είναι διδάσκουσα- ερευνήτρια στις 

Παιδαγωγικές Επιστήμες, Παν/μιο Nantes, εκπαιδεύτρια στην Ανωτάτη Σχολή για το Καθηγητικό επάγγελμα  

και την Εκπαίδευση, μέλος του Κέντρου Έρευνας στην Εκπαίδευση της Nantes.  

Tα αντικείμενα έρευνάς της είναι: 

- Η ανάλυση της δραστηριότητας στο πεδίο της επαγγελματικής διδακτικής: εκμάθηση των βιωμένων από τα 

υποκείμενα καταστάσεων κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, με σκοπό αφενός τη σκέψη πάνω στην 

επαγγελματική εκπαίδευση αφετέρου το συνυπολογισμό της εμπειρίας των υποκειμένων και των γνώσεων- 

εν -δράσει που υποστηρίζουν την προσαρμοστική τους καταστασιακή δραστηριότητα.  

- Η αναστοχαστική ανάλυση της πρακτικής στην υπηρεσία της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης: η 

σύλληψη των διακυβευμάτων των μεθόδων ανάλυσης της πρακτικής σε διαφορετικά συμφραζόμενα 

εργασίας και καθημερινης ζωής.  
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- Διαδραστική Έρευνα – εκπαίδευση στους κόλπους συνεργατικής ερευνητικής ομάδας: προσδιορισμός των 

συνθηκών μιας συν-επεξεργασίας του νοήματος εντός συλλογικών ομάδων που συνενώνουν « 

επαγγελματίες» και « ερευνητές», διακατεχομένους από την ίδια θέληση να κατανοήσουν καταστάσεις και  

δραστηριότητες διδασκαλίας, μάθησης, εκπαίδευσης, παιδείας,  κτλ. 

- Οι έννοιες της Διαμεσολάβησης, της Στήριξης, της Kαταχώρησης, της Μεταβίβασης, ως εγχειρημάτων 

εξειδικευμένων στην αναζήτηση  κατανοησιμότητας σε καταστάσεις ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων με  

στόχο την μάθηση (υπό την ευρεία έννοια του όρου): για την κατανόηση  φαινομένων  'μάθησης σε 

διαφορετικά συμφραζόμενα διδασκαλίας, εκπαίδευσης, παιδείας, συνοδείας κ.λ.π. 

Ο Carlos Francisco de Sousa Reis [e-mail: csreis@uc.pt] είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παν/μιο της Coimbra, 

στη Σχολή Ψυχολογίας & Επιστημών της Εκπαίδευσης kαι εντεταλμένος Καθηγητής στο Πολυτεχνικό 

Ινστιτούτο Guarda (IPG) της Πορτογαλίας. Προσκεκλημένος καθηγητής στα Παν/μια: Liepaja Univerty, Latvia, 

Universidade Lusófona do Porto, Universidade Lusíada.  

Eνδεικτικές δημοσιεύσεις:  

Reis, C.F.S., Formosinho, M., Renato, P. (2016), «Rescuing the ghost from the machine: towards responsive 

education and beyond explanatory machinery systems», International Journal on Lifelong Education and 

Leadership, 2(1): 7-15 

Reis, C.F.S., Formosinho, M., Renato, P. (2015), «Rescuing the ghost from the machine: towards responsive 

education and beyond explanatory machinery systems», International Journal on Lifelong Education and 

Leadership, 1(1): 32-40. 

Reis, C. F. S. (2014), Educação e cultura mediática: Análise de implicações deseducativas, Lisboa: CEI/Âncora Editora. 

Reis, C.F.S. (2013), «Transfigurações educacionais da dinâmica globalizadora», στο: Jacinto, R. (επιμ.), Condições 

de vida, coesão social e cooperação territorial, Guarda/Lisboa: CEI/Âncora Editora, σσ. 9-25. 

Reis, C. F. S. (2013), «La reconstrucción metamoderna de la Razón Pedagógica – Revisitando o Bildung», στο : 

Ibáñez-Martín, J., A., (επιμ.), Actas del VII Congreso Internacional de Filosofía de la Educación, S.L.: Biblioteca 

Online, σσ. 496-502. 

Reis, C.F.S. (2013), On learning and teaching. Homo-Societas-Technologiae, 1(1): 22-28. 

Η Daniela G. Camhy [e-mail: daniela.camhy@uni-graz.at & link: http://philosophie-gewi.uni-

graz.at/de/forschen/philosophische gesellschaften/oesterreichischegesellschaft-fuer-kinderphilosophie/] είναι 

Καθηγήτρια στο τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Graz της Αυστρίας και Ερευνήτρια του Εργαστηρίου 

Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ: 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=232 

Η Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου [e-mail: theod@rhodes.aegean.gr] είναι Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Παιδείας 

με έμφαση στην Πρακτική Φιλοσοφία (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Διευθύντρια του 
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