
FILOZOFIJA ZA OTROKE

»Filozofija je ljubezen do modrosti«

 

1. KAJ SE PRI PREDMETU UČIMO:

- Kritično razmišljati (dvomiti in veliko spraševati)

- Iskati različne vire (raznolikost in preverjenost informacij)

- Izražati svoja mnenja (spoštljivost in način izražanja)

V svetu v katerem živimo so to veščine, ki nam pomagajo, da se lažje spopademo s problemi 
tega sveta. 

Predmet je trileten, vendar ga lahko učenci obiskujejo tudi eno leto ali dve leti. 

Vsako leto se obravnavajo različni tematski sklopi: 

- Kritično mišljenje (7. razred), 

- Etična raziskovanja (8. razred)

- Jaz in drugi (9.razred).

Obravnavali bomo zanimive vsakdanje teme: jaz, moje sposobnosti, resnica, laž, skrivnost, 
sreča, odnos do ljudi, zaupanje, dobrota, prijateljstvo, pravičnost ... Predmet bo zadostil 
otroški radovednosti in čudenju nad svetom, dopušča ustvarjalnost in samostojnost, hkrati 
pa pomaga učencem postajati komunikativna mlada oseba, ki dojema spremembe v družbi.



2. KOMU JE NAMENJEN?

Namenjen je tisti učencem, ki so zelo vedoželjni. In kateri učenci so to?

                                                                    

Tisti, ki si rad/a zastavlja vprašanja?

Tisti, ki  rad/a razmišlja in iščeš odgovore? 

Tisti, ki  rad/a izraža svoje mnenje, ideje, predloge? 

Tisti, ki rad/a prisluhne mnenju, idejam, predlogom drugih?                                    

Tisti, ki rad/a misli s svojo glavo?

3. KAKO BO POUK POTEKAL? 

Pri učnih urah se pogovarjamo  o različnih temah ter izmenjujemo svoje misli in stališča. Snov
se ne razlaga. Izhodišče so zgodbe iz življenja otrok/učencev, na katerih se gradi voden 
dialog, ki učence združi v skupino. S tem bomo razvijali tudi strpnost in temeljili na kulturi 
pogovora. Naučili se bomo izoblikovati svoje mnenje in ga na ustrezen način predstaviti 
drugim (zagovarjati svoje mnenje in dopuščati ostalim, da mislijo drugače).

Svoje znanje preizkušamo skozi debate, okrogle mize, raziskovalne naloge in povsod tam, 
kjer je potrebna vaša aktivnost. Učenci se lahko udeležujejo tudi različnih tekmovanj 
(debatni turnirji, World Scholar Cup…)

Skupaj z učenci planiramo, oblikujemo in evalviramo znanje.

  



Poglejte si še posnetek, ki pokaže kaj vse lahko počnemo in se učimo pri Izbirnem predmetu 
Filozofija za  otroke.

http://www.os-ajdovscina.si/category/novice/3triletje/page/8/

http://www.os-ajdovscina.si/category/novice/3triletje/page/8/

