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Κείμενο, λόγος, διάλογος στην τάξη: από τη λογοτεχνία στη
φιλοσοφία
Texte, discours, dialogue: de la littérature à la philosophie
[Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο & Παιδαγωγικό Υλικό»/«Εργαςτήριο ‘Έρευνασ ςτην Πρακτική &
Εφαρμοςμζνη Φιλοςοφία»/«Εργαςτήριο Παιδικοφ Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικοφ
Παιχνιδιοφ
Master «Livre de Jeunesse & Matériel Pédagogique»/«Laboratoire de Recherche à la
Philosophie Pratique et Appliquée»/«Laboratoire, Livre de Jeunesse, Discours et Jeu
Théâtral»]

Πρόγραμμα/Programme

17.h00-19h00:
Παπαδάτοσ Γιάννησ: 1θ προςζγγιςθ: Η διδακτικθ της λογοτεχνίας
Papadatos Yannis: 1ère approche: La didactique de la littérature

19h00-21h00:
Chirouter Edwige, Θεοδωροποφλου Έλενα: 2θ προςζγγιςθ: Η συζθτηση με
φιλοσοφικθ στόχευση
Chirouter Edwige, Théodoropoulou Elena : 2ème approche : La discussion à visée
philosophique

H εςωτερικι ςχζςθ τθσ λογοτεχνίασ με τθ φιλοςοφία εμφανίηεται με απολφτωσ εφγλωττο
και ςθμαντικό τρόπο ςτθν περίπτωςθ τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ και δθ ςτουσ τρόπουσ με
τουσ οποίουσ είναι δυνατόν να προςεγγιςτεί μζςα ςτθν τάξθ. Η ανάδειξθ του φιλοςοφικοφ
ςτοιχείου και θ ιδιαίτερθ πραγμάτευςι του αποκτά παραδειγματικότθτα ωσ προσ τθν ίδια
τθν ανάδειξθ τθσ φφςθσ του λογοτεχνικοφ ςτοιχείου ςτα κείμενα. Η δε ςυμπλοκι αυτι είναι
πλιρθσ νοιματοσ.
Ωςτόςο, θ διαφοροποίθςθ όςο και θ ςυνζργεια ανάμεςα ςε δφο δυνατζσ πραγματεφςεισ
ενόσ κειμζνου παιδικισ λογοτεχνίασ, ςτθ λογοτεχνικι και τθ φιλοςοφικι είναι αναγκαίο να
υπογραμμιςτοφν: θ ςυνικθσ ςφγχυςθ των δφο προςεγγίςεων οδθγεί, παρά τισ ςυγγζνειεσ
λογοτεχνίασ και φιλοςοφίασ και τισ διδακτικολογικζσ μεκοδεφςεισ τουσ, ςε υποχώρθςθ και
εν τζλει απόςβεςθ του φιλοςοφικοφ ςτοιχείου ι ςε μια ανεπεξζργαςτθ ζνταξι του ςε
φιλολογικζσ και λογοτεχνικζσ αναγνώςεισ.

Le rapport intérieur de la littérature avec la philosophie apparaît avec une manière
absolument éloquente et significative dans le cas de la littérature à jeunesse et notamment
par rapport aux modes par lesquels celle-ci peut être approchée dans la classe. La mise en
valeur de l’élément philosophique et son élaboration particulière devient paradigmatique
quant’à la mise au clair de la nature de l’élément littéraire lui-même dans les textes. Cette
conjugaison est justement pleine de sens.
Tant la différentiation que la synergie entre deux possibles lectures d’un texte de littérature
de jeunesse, lectures littéraire et philosophique, doivent nécessairement être soulignées : la
confusion habituelle entre les deux approches mène, malgré les affinités entre littérature et
philosophie et leurs manipulations didactologiques, à un recul et finalement à un
effacement de l’élément philosophique ou à une intégration mécanique du philosophique
dans le philologique et le littéraire.

