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     Apprendre à philosopher dans la classe : le mythe de la caverne  et le  savoir  

 

L'atelier insistera sur l'idée que les ateliers de philosophie à l'école - en plus évidemment 

d'apprendre à philosopher - peuvent avoir des effets positifs sur le rapport au savoir des 

élèves. C’est un effet parmi les autres que le développement des formes de philosopher 

dans la classe primaire nous permet d’obtenir.  Or, le rapport au savoir décrit à la fois une 

liaison essentielle au niveau de l’apprentissage scolaire mais également constitue une voie 

privilégiée pour saisir le rapport lui-même de la philosophie avec les besoins du travail 

scolaire 

Les projets pluridisciplaires Philo/sciences ou Philo/Art en France permettent aux élèves de 

donner plus de sens aux apprentissages. Une recherche menée en 2014 sur Philo/sciences à 

partir aussi d'albums de littérature de jeunesse et d'une adaptation du mythe platonicien  de 

la Caverne  servira d’exemple. 

 

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.  

 


