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Philosophy does not exist in Greek Primary Education as a distinct subject, while there are only few 
references to other courses (Mathematics, History, Religion) that refer to an approach in the form of the 
history of philosophy or an introduction of the main philosophical themes and terms. At the same time, the 
introduction of an approach that considers that "philosophy and, in particular," Philosophy for / with 
children" both in terms of analyzing and understanding texts and developing dialogues related to this 
understanding could be that investigatory, interactive and critical educational process that would reinforce 
the intention to develop critical literacy" even as thinking is unthinkable without proper teacher training. 
However, it could be argued that in the “New School's” Curricula, the main purposes of education are to 
strengthen the exploratory and critical spirit, to cultivate critical thinking, whose relationship with 
philosophy is direct and clear and has emerged from the scholars of the subject. This also crosses 
horizontally the curricula of all the thematic fields - didactic objects. At the level of the teaching approach 
and proposed activities, the example of the Religious Course (the first one being implemented) is a 
characteristic example: the teaching approach I based on the Experimental Approach of Kalatzis & Kope, 
distinct stage of which is "Analyzing Critically". But the limits of this attempt will be tested in the scope. The 
success of the project will depend on the extent to which teachers will be able to overcome the practices of 
the traditional model of teaching in order to serve critical literacy: to have the student the intention and 
motivation, to think reasonably, to have the willing to challenge the ideas of others and want to discover 
the truth and also to be able to know what to ask, how and when, and then how to reasonably think, when 
and what methods (strategies) can he use to deal with a situation. 
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Η Φιλοσοφία δεν υφίσταται στο Δημοτικό ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο, ενώ ελάχιστες είναι οι 
αναφορές στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων (Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά) που παραπέμπουν σε μια 
προσέγγιση με τη μορφή της ιστορίας της φιλοσοφίας ή μιας εισαγωγής των κυρίων φιλοσοφικών 
θεμάτων και όρων. Παράλληλα, η εισαγωγή μιας προσέγγισης που εκτιμά ότι “η φιλοσοφία και ιδιαίτερα 
η «Φιλοσοφία για/με παιδιά» τόσο στο επίπεδο της ανάλυσης και κατανόησης κειμένων, όσο και της 
ανάπτυξης διαλόγων που σχετίζονται με την κατανόηση αυτή, θα μπορούσε να αποτελέσει εκείνη την 
ερευνητική, διαλογική και κριτική εκπαιδευτική διαδικασία που θα ενίσχυε την πρόθεση ανάπτυξης του 
κριτικού γραμματισμού” ακόμα και ως σκέψη είναι αδιανόητη, αν δεν προηγηθεί κατάλληλη εκπαίδευση 
– επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  
Θα μπορούσε όμως να υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον σε επίπεδο διατύπωσης στα ΠΣ του Νέου Σχολείου 
βασικοί σκοποί της εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση του διερευνητικού και κριτικού πνεύματος, η 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η σχέση της οποίας με τη φιλοσοφία είναι άμεση και σαφής και έχει 
αναδειχθεί από τους μελετητές του θέματος. Και αυτό διατρέχει οριζόντια τα ΠΣ όλων των θεματικών 
πεδίων – διδακτικών αντικειμένων. Σε επίπεδο διδακτικής προσέγγισης και προτεινόμενων 
δραστηριοτήτων, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μαθήματος των Θρησκευτικών (του πρώτου 
που έχει τεθεί σε εφαρμογή), για τη διδακτική προσέγγιση του οποίου προτείνεται η Βιωματική 
Προσέγγιση των Kalatzis & Kope, διακριτό στάδιο της οποίας είναι το “Αναλύοντας Κριτικά”. Όμως τα όρια 
και αυτής της απόπειρας θα δοκιμαστούν στο πεδίο εφαρμογής. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα 
εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα κατορθώσουν να ξεπεράσουν τις πρακτικές του 
παραδοσιακού μοντέλου της μετωπικής διδασκαλίας, προκειμένου να υπηρετήσουν την ανάπτυξη του 
κριτικού γραμματισμού: να έχει ομαθητής την πρόθεση και τα κίνητρα, να σκέπτεται λογικά, να είναι 
πρόθυμος να αμφισβητήσει τις ιδέες των άλλων και να θέλει να ανακαλύψει την αλήθεια και να γίνει 
ικανός να  “γνωρίζει τι να ερωτά, πώς και πότε, και στη συνέχεια πώς να σκέπτεται λογικά, πότε και ποιες 
μεθόδους (στρατηγικές) να χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.  


