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Een socratisch gesprek is een gesprek waarin de deelnemers de geldigheid van hun redeneringen
en de waarheid van hun opvattingen over hun ervaringen onderzoeken. Ze doen dat in een groep
die probeert een dialoog met elkaar te voeren. Een socratisch gesprek vangt aan met een
moment uit de eigen ervaring van een van de deelnemers dat de groepsleden interessant vinden
om te onderzoeken en/of een goed geformuleerde vraag waarover filosofisch onderzoek kan
worden gepleegd. Enkele voorbeelden :
‐ Wat mag je van een ander verwachten?
‐ Wanneer is zwijgen beter dan spreken?
‐ Wat doe je beter samen?
Een goed gesprek is een gesprek waarin de deelnemers :
1. hun werkelijk standpunt over een kwestie durven/kunnen innemen en formuleren
2. hun algemene bevindingen kunnen concretiseren in aantoonbare ervaringen
3. goede argumenten kunnen aanleveren voor hun standpunt
4. het onderzoek naar de vraag waarover ze het samen willen hebben niet opgeven
5. kunnen herhalen wat ze zelf hebben gezegd en wat anderen hebben gezegd
6. zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.
Korte werkvorm (duur ongeveer 20 minuten, met een groep van min. 4 max 12 personen)
1. De begeleider neemt een object naar keuze dat er een beetje ‘problematisch’ uitziet
2. De begeleider plaats het object in het midden van de groep en geeft de opdracht mee :
‘Tracht een gezamenlijk antwoord te vinden op de vraag : “Wat is dit?” je krijgt hiervoor 10
minuten tijd’.
3. Gedurende het gesprek :
a. Doet de begeleider niets (voor beginners)
b. Stuurt de begeleider op de bovenstaande items (voor gevorderden)
4. Na exact 10 minuten legt de begeleider het gesprek stil en vraagt aan iedere deelnemer apart
wat nu het antwoord is op de vraag. Hij stelt vast of dit antwoord gezamenlijk is of niet.

5. De begeleider nodigt iedereen uit om voor zichzelf op te schrijven wat ze hebben gedaan in
het licht van bovenstaande 6 items. Je kan ook vragen om dit voor elkaar op te schrijven.
6. In een nagesprek wordt onderzocht waarom sommigen op sommige items al dan niet goed
scoren.
Meer info op www.socratischgesprek.be

