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The intentions of this paper 

Στοχοθεσία της εργασίας 

 education as the 
gathering of different 
identities 

 education as the ideal 
circumstance for 
eradicating social 
inequities 

 the philosophical 
dimension of education in 
relation to the cultivation 
of living values 
 
 
 

 εκπαιδευτική πράξη ως 
μία συνάντηση 
διαφορετικών 
ταυτοτήτων 

 εκπαίδευση ως ιδανική 
συγκυρία για την 
εξάλειψη κοινωνικών 
ανισοτήτων 

 φιλοσοφική διάσταση 
της εκπαίδευσης σε 
σχέση με την 
καλλιέργεια  αξιών 
ζωής 



Structure of the Paper 
Δομή Εργασίας 

 Θεωρία 

 (Φιλοσοφία της Παιδείας και Αξίες Ζωής) 

 Παράδειγμα Καλής Πρακτικής 

   (Ολιστική Προσέγγιση της γνώσης-  Καλλιέργεια 
γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
αξιών) 

 Theory (Philosophy of Education and Living Values) 

 Good Practice Example 
    (Holistic Approach to learning- Cultivation of cognitive, 

affective, social, cultural values) 



The Philosophy of Education: 
Education and Identity Formation 
 
Η Φιλοσοφία της Παιδείας: 
Εκπαίδευση και Διαμόρφωση Ταυτοτήτων 

 The philosophy of 
education hovers between 
the philosophical 
understanding of learning 
and the practical aspects 
of education 
(Polychronopoulos, 1992). 

Η Φιλοσοφία της Παιδείας  
 ακροβατεί ανάμεσα  

στη φιλοσοφική θεώρηση της 
μάθησης και 

στην πρακτική εφαρμογή της 
εκπαίδευσης 

(Πολυχρονόπουλος, 1992). 



Liminality….  
The space in-between 
Οριακότητα … 

Η Φιλοσοφία της 
Παιδείας διερευνά την 

οριακότητα 

  ανάμεσα στη θεωρία 
και στη πράξη, στην 
νοηματική 
αποσαφήνιση και στην 
εμπειρική καταγραφή 
εκπαιδευτικών 
πρακτικών.  

 The Philosophy of 
Education explores the 

liminality  
 between theory and 

practice, the notional 
clarifications and the 
experiences derived from 
educational practices. 



Οριακότητα και Μεταβατικό Διάστημα Κατωφλιού 
 

Liminality and Threshold Stage 

 Ο/η μαθητής/τρια 
βρίσκεται συνέχεια 
σε ένα μεταίχμιο 
κοινωνικής 
κατάστασης ή 
διαφορετικά στο …  

 μεταβατικό διάστημα 
κατωφλιού  

 (Turner, 1969).  

 The student is 
constantly located 
at a limbo of social 
conditions or 
differently at the 
threshold stage 

 (Turner, 1969). 



Οριακότητα και Μεταβατικό Διάστημα Κατωφλιού 
Liminality and Threshold Stage 

 Ρευστή και μετέωρη θέση  

  

 τα άτομα αλληλεπιδρούν 
έντονα λόγω ανασφάλειας. 

 Eλευθερία  

 οι μαθητές/τριες 
αμφισβητούν ιεραρχικές 
δομές και καταρρίπτουν 
κοινωνικές ταξινομήσεις.  

 Fluid and liminal phase 

  

 individuals undergo 
intense interaction 
due to insecurity 

 Freedom  

  

 students question 
hierarchical 
structures and abolish 
social stratifications. 



Michel Foucault 
 

Πειθαρχική Εξουσία   
Disciplinary Power 

 Tο έργο του 
εκπαιδευτικού 
συνεπάγεται την 
εφαρμογή ενός 
πειθαρχικού 
καθεστώτος τελικής 
αξιολόγησης με στόχο 
την κανονικοποίηση 
των νέων (Foucault, 
1991 [1975]).  

 Educators often 
apply a disciplinary 
regime of 
assessment aiming 
at the normalization 
of the young 
(Foucault, 1991 
[1975]).  



Michel Foucault  
Πειθαρχική Εξουσία 

Disciplinary Power  

Ο Foucault ορίζει ως ένα 
βασικό στοιχείο της 

πειθαρχικής εξουσίας   

τη λειτουργία… 

  μέσω μοντέλων σκέψεις και 
συμπεριφοράς με τη βοήθεια  

τεχνικών εκπαίδευσης. 

 

 Foucault defines 
as a fundamental 
element of 
disciplinary 
power the use of 
models of 
thought and 
behaviour 
through 

 education.  



Educational Practices and Dissemination of Information 
 
Εκπαιδευτική Πράξη και Διάχυση Πληροφοριών 

 Σε συνάφεια με την έννοια της 
οριακότητας, το σχολείο 
επιτρέπει στους 
μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν τον κόσμο μέσα 
από την … 

 αποδόμησή του 
(deconstruction).  

 In accordance with the 
concept of liminality, the 
school allows students to 
comprehend the world by 
deconstructing it. 

 



Mikhail Bakhtin  
Multiaccentuality   
Πολυφωνία 
 
 Οι πληροφορίες, οι 

έννοιες ακόμα και οι 
μεμονωμένες λέξεις 
είναι θετικά 
επιφορτισμένες από 
ένα είδος 
πολυφωνίας 
(Bakhtin, 1981).  

 Information, 
concepts even 
single words are 
positively 
charged with a 
kind of 
multiaccentuality 
(Bakhtin, 1981).  



Homi K. Bhabha  
Third Space 

Τρίτος Χώρος (Θέση) 

 Bhabha posits hybridity as 
a form of liminal or in-
between space. 

 This is the Third Space 
that engenders new 
possibilities (Bhabha 1994, 
1996). 

 Ο Bhabha ορίζει την 
υβριδικότητα ως μία 
μορφή οριακού χώρου-
θέσης. 

 Αυτό είναι το Third 
Space το οποίο 
επιτρέπει την ανάδειξη 
νέων δυνατοτήτων 
(Bhabha 1994, 1996). 
 



Συμπόνια απέναντι στους άστεγους 
Compassion towards homeless people 

 

Snowman in the 
role of a hero 

 
Ο Χιονάνθρωπος 

ως ήρωας 
 



Προστασία απειλούμενων ειδών 
Protection of animals in danger of extinction 

 

The eternal fight 
between the hero 

and the villain 
 

Η αιώνια διαμάχη 
ανάμεσα στον ήρωα 

και στον «κακό» 



Ο ήρωας στην υπηρεσία της θρησκείας 
The hero in the service of religion 

 

Batman saves the 
Easter eggs from a 

natural disaster 
 

Ο Batman σώζει τα 
Πασχαλινά αβγά από 

μια φυσική καταστροφή 



Protection of forests 
Προστασία δασών 

 
Super- Elephant 

Fireman puts out a fire 
with his trunk 

 
 

Ο υπερήρωας 
Ελέφαντας  βοηθά στη 
δασοπυρόσβεση με την 

προβοσκίδα του 



Cleaning beaches project and recycling 
Επιχείρηση «καθαρισμός παραλίας» και 

ανακύκλωση 

 
Pink Panther offers 
his valuable advice 

 
 

Ο Ροζ Πάνθηρας 
προσφέρει τις 

πολύτιμες συμβουλές 
του 



Constructing places of worship for the people 
Χτίζουμε χώρους λατρείας για το λαό 

 

Cat Woman helps other 
cats build a church 

 
Η Cat Woman βοηθά τις 

γάτες να κτίσουν μια 
εκκλησία 



Offer of gifts to poor children in the world 
Προσφορά δώρων στα φτωχά παιδιά 

 

Santa Claus fairy 
replaces the 

traditional Santa 
Claus 

 
Ο Άγιος Βασίλης 

αντικαθίσταται από τη 
συνονόματη νεράιδα 



Thank you for your attention … 

Σας ευχαριστoύμε για την προσοχή σας … 


