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Learning to philosophize in the classroom : the myth of  the cave & the Knowledge 

 

This workshop will insist on the idea that doing philosophy in the school  -even more 

apparently to learn to philosopize – can have positive effects on the relation to knowledge of 

students. This is an effect among others that the  development of forms of philosophizing in 

the primary classroom permit us to obtain. Thus, the relation to knowledge describes in te 

same time an essential liaison on the level of school learning but also constitues a privileged 

way to grasp the relation itself of philosophy with the needs of school work.   

The pluridisciplinary projects Philo/sciences ou Philo/Art  in France permit to students to give 

more meaning to their learning.  A research  realized in  2014 about  Philo/sciences on the 

base also of  children’s literature & of an adaptation of the  platonic myth of the cave will 

serve us as an example. 

 

Edwige Chirouter, Έλενα Θεοδωροποφλου 

Εργαςτήρια: 21, 22  Απριλίου 2015 

 

    Να μαθαίνεις να φιλοσοφείς στην τάξη: ο μφθος του σπηλαίου  και η γνώση 

Το εργαςτήριο θα επιμείνει ςτην ιδζα, ότι τα εργαςτήρια φιλοςοφίασ ςτο ςχολείο -  ακόμα 

περιςςότερο το να μαθαίνει κανείσ να φιλοςοφεί – μποροφν να ζχουν θετικά 

αποτελζςματα ςτη ςχζςη των μαθητών και των μαθητριών με τη γνώςη. Πρόκειται για ζνα 

αποτζλεςμα,  ςτο οποίο μασ επιτρζπει, μεταξφ άλλων, να φτάςουμε η ανάπτυξη μορφών 

του φιλοςοφείν  μζςα ςτην τάξη.  Έτςι, η ςχζςη με τη γνώςη περιγράφει ςυγχρόνωσ ζναν 

ουςιώδη δεςμό ςτο επίπεδο τησ ςχολικήσ μάθηςησ αλλά, εξίςου, ςυνιςτά μία πλεονεκτική 

οδό, ώςτε να αντιληφθοφμε την ίδια τη ςχζςη τησ φιλοςοφίασ με τισ ανάγκεσ του ςχολικοφ 

ζργου. 

Τα πολυεπιςτημονικά ςχζδια εργαςίασ  Φιλο/Επιστήμες ή Φιλο/Τέχνες ςτη Γαλλία 

επιτρζπουν ςτουσ/ςτισ μαθητζσ/τριεσ να δώςουν περιςςότερο νόημα ςε αυτά που 

μαθαίνουν. Μία ζρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2014 ςτο πλαίςιο των ςχεδίων εργαςίασ 

Φιλο/Επιστήμες με βάςη εκκίνηςησ επίςησ το παιδικό βιβλίο καθώσ και μία διαςκευή του 

πλατωνικοφ μφθου του Σπηλαίου, θα μασ χρηςιμεφςει ωσ παράδειγμα.  

 


