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Σεμινάριο : 

Όψεις της φιλοσοφίας μέσα στην τάξη - έρευνα & πρακτική 

 

5 & 6 Μαΐου 2017 

 
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. 

 

 

 
 

 

 

Εργαστήρια: 

H ετερότητα : παγίδες & τρόμοι μιας έννοιας 

 

12 Μαΐου 2017 

Η έννοια της ετερότητας αναδείχθηκε μέσα από την ιδιόμορφη πολυπλοκότητά της, ως έννοια που εμπεριέχει τόσο 

βίαιες όσο & ευμενείς κινήσεις, καθώς επιχειρεί να αναφερθεί σε ό, τι θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως άλλο. Υπάρχει 

δε τόσο φόβος για το άλλο όσο & ανάγκη να εξιδανικευθεί μέσα από διακηρύξεις όπου η ηθική της αποδοχής, της 

ανοχής & της φιλοξενίας προεξάρχει. Οι περισσότερο ή λιγότερο τερατώδεις όψεις του ξένου αποκαλύπτονται μέσα 

μας. Οι ισχυρισμοί περί «ταυτότητας» οξύνουν την αδυναμία να κατανοήσουμε το άλλο μέσα από την ακραία 

μετατροπή του στο απόλυτα διαφορετικό. Η συμβιωτική ρητορική την οποία αναπτύσσει η εκπαίδευση , παρακάμπτει 

το βασικό κίνδυνο: ότι ταυτότητα & ετερότητα γίνονται επικίνδυνα τεχνουργήματα. Τείνουν οι εκπαιδευτικοί 

σχεδιασμοί να αντιλαμβάνονται αυτές τις έννοιες ως διάταξη διαφορών ή διευθέτηση καλών & καλών προθέσεων, των 

οποίων οι δυστοκίες υπερβαίνονται με την ανάπτυξη μεθοδολογιών. Εάν ωστόσο ο πολιτισμός είναι αυτό που ενώνει 

τους ανθρώπους και όχι αυτό που τους διαχωρίζει, διατηρώντας τα ιδιώματα, η φιλοσοφία υφίσταται ως ζωτικός λόγος 

& τρόπος που αναδεικνύει τις περιπλοκές μη αγνοώντας ότι ο άλλος είναι πάντα έξω & πάντα μέσα μας. Η φιλοσοφική 

διαδικασία στην εκπαίδευση, τροφοδοτούμενη από την ίδια την ιστορία της φιλοσοφίας, αναρωτιέται κατά πόσο η 

διαδρομή των εννοιών αυτών, τόσο για τη γένεσή τους όσο & για την εξέλιξή τους , δεν ενέχεται τόσο στην ίδια την 

κατανόηση του ανθρώπινου όσο & στην καθαρή αντίληψη της διακυβέρνησής του.  



 

 

 

 

 
 

 

 

Έκθεση: 

«Φιλοσοφικά Αντικείμενα» 

3ος Κύκλος 

 

20 & 21 Μαΐου 2017 

 

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το συγκεκριμένο ερευνητικό φιλοσοφικό project με εκβολές στην εκπαίδευση &  την τέχνη 

επιχειρεί να θέσει το βασικό ερώτημα περί της δυνατότητας κατασκευής φιλοσοφικού αντικειμένου, των διαδικασιών, 

φιλοσοφικών & παιδαγωγικών, που είναι δυνατόν να στηρίξουν την κατασκευή αυτή, της φιλοσοφικότητας των 

αποτελεσμάτων του εγχειρήματος. Αναδείχθηκαν τουλάχιστον τέσσερις δυσκολίες & την ίδια στιγμή διακυβεύματα στη 

βάση διάχυτων στερεότυπων που επανέρχονται: πρώτον ότι η φιλοσοφία βρίσκεται παντού και ενδεχομένως λέγεται 

παντοιοτρόπως ως κατά βάση προβληματισμός, δεύτερον ότι προεξέχει & προεξάρχει ένας στόχος που διέπει τον 

προβληματισμό, τρίτον ότι ο στόχος αυτός αντιστοιχεί κατά κανόνα μία εκπαιδευτική δικαιοδοσία & τέταρτο ότι το 

εκτιθέμενο αντικείμενο έχει τη συμπεριφορά αντικειμένου τέχνης. Είναι τα «φιλοσοφικά αντικείμενα» αντικείμενα 

σκέψης ή για σκέψη;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εργαστήριο: 

Φιλοσοφ-Alia 3. 

 

Εμφανίσεις Φιλοσοφίας 

 

20 Μαΐου 2017 

 
Διατρέχοντας την ενότητα «ΦιλοσοφAlia», όπως αναπτύσσεται στο πλαίσιο της στήλης «Έρευνα» στην ιστοσελίδα του 

«Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) 

[http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=67&Show=list ] παρατηρούμε ότι επανέρχεται το 

ερευνητικό ερώτημα που διασχίζει όλες τις δράσεις του εργαστηρίου & που σχετίζεται με τη δυνατότητα αναγνώρισης 

των τόπων ανάδυσης ή εγκατάστασης ή περάσματος των φιλοσοφικών λόγων & πρακτικών και των συνδέσεών τους 

μέσα από έναν κινούμενο χάρτη. Η περιήγηση σε μορφές και τρόπους με τους οποίους φαίνεται/συνηθίζεται να 

εμφανίζεται η φιλοσοφία ή αυτό που θεωρούμε ότι είναι (η) φιλοσοφία, επαναφέρει δραματικά το ερώτημα περί του 

είναι φιλοσοφία & πώς γίνεται (η) φιλοσοφία & τα όρια αυτού που είναι & των διενεργειών της, καθώς οι μορφές 

φιλοσοφίας τείνουν να ταυτίζονται μάλλον με αφορμές του φιλοσοφείν. Καθώς επίσης διερευνάται το ζήτημα σχετικά 

με την κατανόηση της πρακτικής φιλοσοφίας, αναδεικνύεται & εξετάζεται η τάση της ταύτισης της φιλοσοφίας με 

(θεωρούμενες ως) αναγκαίες χρήσεις, στόχους, απαντήσεις, εκπαιδευτικές & κοινωνικοποιητικές διαδικασίες. 

 

 

 

Εργαστήριο: 

 «Φιλοσοφικά Αντικείμενα» 

3ος Κύκλος 

 

21 Μαΐου 2017 

 
Στο πλαίσιο μίας αναστοχαστικής προσέγγισης τόσο της διαδικασίας δημιουργίας των αντικειμένων όσο & των ίδιων 

των παραγώγων αναφαίνονται η δυναμική, οι εμπλοκές, οι επιπλοκές, οι προεκτάσεις του εγχειρήματος τόσο στα μάτια 

των εμπλεκομένων όσο & των επισκεπτών/τριών. Ο όρος της επίσκεψης των αντικειμένων όντας να μην παρέχεται 

ουδεμία πληροφορία επί της έννοιας που εμφορείται στα αντικείμενα ή όποια ερμηνεία τους μεταφέροντας μόνο τον 

κόπο της ανάγνωσης στους/στις θεατές και επιχειρώντας έτσι τη δημιουργία συνθηκών μίας φιλοσοφικής κατάστασης. 

Το εργαστήριο έφερε για μία ακόμα φορά στο φως ότι η επίτευξη των παραπάνω εξαρτάται ουσιωδώς από τη 

δυνατότητα ανάπτυξης φιλοσοφικού βλέμματος καταρχήν στα άτομα που υλοποιούν τα αντικείμενα: ως εκ τούτου, το 

όλο project αναδεικνύεται ως εγχείρημα τόσο φιλοσοφικό όσο και εκπαιδευτικό. 

 

 

Φωτογραφικό υλικό για την Έκθεση & τα Εργαστήρια, βλ. στο κανάλι Youtube του Εργαστηρίου: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rohWdnd__wg&t=33s 

 

 

 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Submenu=67&Show=list
https://www.youtube.com/watch?v=rohWdnd__wg&t=33s


 

Performance 

                                                                            e 

                                                                         Som    Body2 
                                                                                                               a 

 
21 Μαΐου 2017 

 

Ξεκινώντας από την παρακάτω συνθήκη: αυτό που αναδύεται & έρχεται απρόβλεπτα είναι το συμβάν που (με) καλεί 

αναδεύοντας την ευθύνη μου & έναντι του οποίου δεν έχω ουσιωδώς δυνατότητα ελέγχου: είμαι εκτεθειμένος/η (βλ. Jacques 

Derrida, Elizabeth Roudinesco, Συνομιλίες για το αύριο), επιχειρήθηκε οι φοιτητές/τριες στους/στις οποίους/ες παρουσιάστηκε 

η συγκεκριμένη συνθήκη, να αντιδράσουν αναδεικνύοντας τις εννοιολογικές αρθρώσεις. Το εγχείρημα δεν είναι χορευτικό ή 

θεατρικό αν & παραπέμπει σε παρόμοιες διευθετήσεις των σωμάτων & των σχέσεών τους στο χωρόχρονο. Αναζητά πώς το 

σώμα αντιδρά σε φιλοσοφικές συνθήκες εκ των έξω & εκ των έσω. 

 

 

 
 

 

Φωτογραφικό υλικό για τη Performance, βλ. στο κανάλι Youtube του Εργαστηρίου: 

https://www.youtube.com/watch?v=xcaL3l8_Nb8&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcaL3l8_Nb8&feature=youtu.be

