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»Zakaj so štiriletni, petletni in šestletni otroci radovedni,
ustvarjalni, motivirani in kar ne nehajo spraševati, do
osemnajstega leta pa postanejo pasivni, nekritični in jih
učenje nadvse dolgočasi?« Matthew Lipman, pionir
filozofije za otroke

Čudenje in radovednost kot vzgiba za filozofijo
Že stari Grki so dejali, da je poglavitni vzgib za filozofijo
čudenje: čudenje nad tem, da nekaj sploh je. Kdor se čudi, želi
to spoznati in razumeti.

»Filozofska« so vprašanja o bistvu ali smislu nečesa (»zakaj?«),
ki izvirajo iz potrebe po orientaciji v svetu in osmišljanju
doživetij. Odgovora nanje ni mogoče poiskati v kakem
leksikonu, ampak zahtevajo razmislek; ni enega samega
odgovora, ki bi bil pravilen, ampak so mogoči različni pogledi.

Filozofsko držo ima vsakdo, ki se čudi in je radoveden – in
taki so po svoji naravi prav otroci in mladi, ki se še niso
„odvadili“ spraševati.

Kakšno vlogo ima filozofija pri preprečevanju nasilja?

Pojmovanje filozofije kot dejavnosti
Filozofija nam od Sokrata dalje ne pomeni le vednosti, ampak
dejavnost – analiza pojmov, ki jih uporabljamo v vsakdanjem
življenju, preiskovanje samoumevnih predstav, racionalno
utemeljevanje lastnih pogledov in stališč ipd.
V filozofsko raziskovanje se lahko vključi vsakdo in v vseh starostnih
obdobjih.

Redno izvajanje programa filozofije za otroke in
mlade pripomore k večji strpnosti
Mladih ne poučujemo o filozofiji, ampak jih spodbujamo, da
samostojno, kritično in ustvarjalno razmišljajo, upoštevajoč mnenja
drugih. Pozitivni učinki skupnega filozofskega raziskovanja skozi
dialog so opazni na dolgi rok:
- izboljšajo sposobnost presojanja (oblikujejo lastna stališča in jih
racionalno utemeljijo, iščejo primere, odkrivajo posledice ipd.);
- naučijo se ustvarjalno reševati probleme;
- razvijajo kulturo dialoga (aktivno poslušajo, spoštujejo mnenja
drugih);
- razvijajo empatijo in sposobnost privzeti različne perspektive;
- okrepita se njihova samopodoba in samospoštovanje.

Filozofski razmislek o nasilju omogoča otrokom
prepoznavati in razumevati različne oblike nasilja
Namen ni ponuditi recepte, kako ravnati v konkretnih primerih
nasilja, ampak vzgojiteljem in učiteljem ponuja strokovno podporo,
kako naj otrokom in mladim pomagajo spoznavati različne oblike
nasilja, razmišljati o njegovih posledicah, možnostih obvladovanja
konfliktnih situacij:
- razmišljajo o ključnih pojmih – nasilje, spor, drugačnost, predsodki
do tujcev ipd.;
- naučijo se izražati in razumevati čustva (jeza, strah ipd.);
- učijo se na sprejemljiv način izražati nestrinjanje in dopuščati
drugačne poglede na neko stvar;
- FZO omogoča mladim, da mislijo o bolj miroljubnih oblikah
skupnega življenja.

PROGRAM FILOZOFIJA ZA OTROKE (FZO)

Kratka zgodovina programa
FZO je vzgojno-izobraževalni program, ki ga je v ZDA na
začetku 1970-ih, kot inovativni pedagoški pristop zasnoval
Matthew Lipman (ustanovitelj Inštituta za razvoj filozofije z
otroke - IAPC, New Jersey)

S sodelavci je pripravil učno gradivo z namenom spodbujati samostojno, kritično,
ustvarjalno in sodelovalno mišljenje pri otrocih in mladih v starosti 6-18 let;
didaktične čitanke s filozofskimi zgodbami, v katerih nastopajo sovrstniki, ki se
srečujejo s podobnimi življenjskimi problemi in dilemami, ter priročnike za
učitelje.

Program je danes v več različicah (filozofiranje z otroki,
otroška filozofija, filozofija za otroke in mlade) razširjen v
številnih državah po vsem svetu.

Položaj v Sloveniji
V šolskem letu 2001/2002 je bila FZO v tradicionalni obliki tudi
v Sloveniji uvrščena v nabor izbirnih predmetov v zadnjem
triletju osnovne šole.
Trenutno se izvaja na okoli 50-ih šolah, v nekaterih vrtcih in
javnih zavodih (knjižnice).

TEMELJNI POJMI IN METODOLOGIJA

(Sokratski) Dialog
Alain de Botton - Sokrat o samozaupanju (11.58 do 15.44)
Osnovna metoda je dialoško spodbujanje mišljenja, ki se sproži
ob določeni predlogi (zgodbi, sliki, filmu ipd.), pri čemer se
mora voditelj ravnati po interesu mladih, torej po tem, kar oni
sami izpostavijo kot pomembno (problematično) in kar je
zanje miselni izziv.

Sokrat in suličar
Sokrat je na cesti opazil suličarja, ki je tekel za nekim človekom.
»Primi ga, primi ga!« mu je zaklical suličar, toda Sokrat se ni zmenil.
»Kaj si gluh?« se je jezil preganjalec. »Zakaj nisi prestregel morilcu
poti?«
»Morilcu? Kaj meniš s to besedo?«
»Človek božji, le kje si se vzel! Morilec je človek, ki ubija.«
»Torej mesar?«
»Norec stari! Človek, ki ubije drugega človeka.«
»Aha, vojak.«
»Ne! Človek, ki ubija v mirnem času.«
»A, že razumem: rabelj.«
»Osel! Človek, ki ubije sočloveka na njegovem domu.«
»A, tako! Zdravnik, kajne?«
Suličar je ves obupan stekel naprej.

 Sokrat zavrača, da ima znanje, modrost – vsaj modrost v

smislu »vedeti vse«. Zastavlja številna vprašanja in daje malo
trdnih odgovorov, od drugih pričakuje, da prevzamejo
odgovornost za svoje razmišljanje in razumevanje.
 Obsedenost je z definicijami. To izhaja iz Sokratovega

lastnega iskanja razumevanja. Sokrat bi se strinjal, da
strokovnjaki poznajo svoj predmet, a njemu to pomeni
razumeti, kaj ta predmet je.
 Strast za etiko – kako moram živeti? – v odnosu do

vsakdanjih stvari kot tudi do pomembnih tem.

 Nepopustljiva intelektualna intenzivnost v rabi razuma.

Pedagog kot spodbujevalec diskusije
Pedagog nima klasične vloge in ne posreduje znanja,
ampak mladim pomaga raziskati problem in doseči
napredek v razumevanju.
Načeloma vsebinsko ne posega v pogovor, ampak je
njegova vloga predvsem pomoč pri izražanju, oblikovanju
pogledov, analizi uporabljenih pojmov, iskanju
predpostavk, razvijanju kritičnosti in ohranjanju rdeče niti
razprave.

Skupnost raziskovanja
- Vsi udeleženci, od katerih razmišlja vsak zase in vsi skupaj kot
skupnost, so enakopravni;
- vsak predstavi svoje izkušnje in misli ter spoznava, kako
razmišljajo in čustvujejo drugi;
- zagovarja svoje stališče pred drugimi in ga je pripravljen tudi
spremeniti, če je treba;
- cilj ni doseči soglasje vseh, ampak priti do novih uvidov, do
spoznanja, da obstaja več možnih pogledov na neki problem
ipd.

SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVAJANJE

Štirje koraki procesa
1. korak: začetna spodbuda (zgodba, slika, literarni ali
filozofski odlomek, odlomek filma, poezije, novica ipd.) ipd.
2. korak: mladi sami zastavijo vprašanja, ki se jim zdijo
zanimiva in izberejo, o katerih bodo skupaj razmišljali.
3. korak: skupno razmišljanje…
4. korak: ko zaključimo skupno razmišljanje, skupina
povzame spoznanja, do katerih so se dokopali. Vsak lahko pove
zaključno misel.

Predviden čas za izvedbo: ena šolska ura;
Velikost skupine: idealno do 15 otrok v skupini;
Prostor za pogovor: posedemo se v krog, lahko tudi na blazine
na tla.
Pravila za pogovor:
Mlade spodbudimo, da si pravila postavijo sami.
Govori samo eden, drugi poslušamo.
Govorimo vsem.
Govorimo na glas in razločno.

Opiramo se na predhodne govorce.
Navajamo dokaze in razloge.
Pripravljeni smo spremeniti svoje mnenje ipd.

Klasične tematike:
JAZ: Kdo sem? Kaj pomeni biti drugačen?
SREČA: Kaj je sreča? Kako se počutiš, ko si srečen?
PRIJATELJSTVO: Kdo je pravi prijatelj? Ali se lahko s svojim prijateljem tudi
prepiram?
POGUM IN STRAH: Kdo je pogumen? Kako spoznamo, da je nekoga strah?
SANJE: Kako vemo, kdaj sanjamo in kdaj smo budni? Ali tudi živali sanjajo?
MISLI: Od kod pridejo misli? Ali tudi živali mislijo?
JEZIK: Kdo je ustvaril besede? Kako bi bilo, če ne bi imeli jezika?
DOBRO IN ZLO: Kako vemo, da je nekdo dober? Kdo odloča o tem, kaj je dobro?

NAVODILA ZA UPORABO GRADIVA ZA VAJE

Priporočljivo je, da si gradivo pred izvedbo dobro ogledate
in tudi sami razmislite o obravnavani tematiki.
Začetna spodbuda za razmislek je branje (gledanje,
poslušanje) zgodbe.
Predlogi vprašanj so voditelju v pomoč pri razmišljanju;
zastavlja jih glede na vsebinski potek pogovora, zato ni
treba, da zastavi vsa in ravno ta, ki so navedena.
Vsako vajo lahko razdelite na več srečanj.
Dodatno gradivo najdete na spletnih straneh:
http://ucilnica.zofijini.net/category/otroke/
http://www.danfilozofije.net/dejavnosti/fzo/

PRAVILA ZA VODITELJE
- Pustimo mlade, da sami razmišljajo, ne vsiljujemo jim lastnih

prepričanj in mnenj.
- Navezujemo na njihove izkušnje.
- Pazimo, da upoštevajo pravila za pogovor in jih spodbujamo k
medsebojnemu poslušanju.
- Pazimo, da ima pogovor rdečo nit in da ne govorimo o vsem
povprek.
- Odgovorov mladih ne vrednotimo.
- Spodbujamo k medsebojnemu navezovanju idej.
- Kažemo lastno čudenje in radovednost.
- Če nam kdo zastavi vprašanje, ne odgovarjajmo nanj, ampak
mu vrnemo vprašanje – »Kaj pa ti misliš o tem?«.

KAKO ZASTAVLJAMO VPRAŠANJA

Izogibajmo se zaprtih vprašanj, še zlasti zaprtih vprašanj o
dejstvih.
Uporabljajmo čim več odprtih vprašanj (več možnih
odgovorov):
Primer: »Ali imaš prijatelje?« (zaprto);
»Kdo je pravi prijatelj?« (odprto);
»Kako je hudobna mačeha zastrupila Sneguljčico?« (zaprto,
sprašuje o dejstvu);
»Zakaj je hudobna mačeha zastrupila Sneguljčico?«(odprto);
»Zakaj so nekateri ljudje hudobni?« (odprto, filozofsko).

Skupnost nato razpravlja o vprašanjih
Vrstni red lahko učenci določijo na različne načine – lahko se
glasuje o najbolj zanimivem vprašanju, vprašanja lahko
poskušajo urediti po podobnosti, izloči se lahko zelo lahka ali
zelo težka vprašanja, skupnost se razdeli na skupinice, od
katerih vsaka razpravlja o vprašanjih in nato predlaga eno
vprašanje v obravnavo celotni skupini itd.
Bistveno je, da izhodišče dela ni teorija, že dan odgovor, temveč
tisto, kar učenci sami dojamejo kot vprašanje.

Vrednotenje vprašanj
Ko učenci postajajo vedno boljši pri zastavljanju in kritiki vprašanj,
bodo vedno več časa namenili prav vprašanjem. Zdi se, da s tem, ko
se osredotočimo le na eno vprašanje, izgubimo veliko njihovega
truda, zato boste morda izbrali eno ali več od spodnjih možnosti:
 Pustite vprašanja na tabli ali tleh in se k njim vrnite med

raziskovanjem.
 Spodbudite nadaljnje razmišljanje pri sklepu ali pri evalvaciji.
 Obesite jih na zid, tako ostanejo kot sklic v nadaljnjih dneh.
 Vložite jih v »škatlo vprašanj« in pozneje naključno izberite eno
ali dve vprašanji.
 Zabeležite jih v (razrednem ali zasebnem) »filozofskem zvezku«
ali »raziskovalnem dnevniku«.
 Prepišite vprašanje, o katerem naj razpravljajo doma – »pogovor
doma«.

VPRAŠANJA, KI JIH LAHKO ZASTAVLJAMO OB SPODBUDI

Vprašanja o lastnih izkušnjah
Primer:
„Ste že tudi sami doživeli kaj podobnega?“
Vprašanja o občutkih, čustvih in vedenju
Primer:
„Kako mislite, da se počuti ….?“
Vprašanja o identifikaciji
Primer:
»Kako bi se počutili, če bi bili …?«

Vprašanja o alternativnih možnostih, pogledih …
Primer:
»Kako bi … še lahko ravnali?«
Vprašanja, ki spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost
Primer:
»Kako bi se zgodba lahko nadaljevala?«
Vprašanja, ki spodbujajo razlago, iskanje vzrokov
Primer:
»Zakaj mislite, da je… tako ravnal?«

VPRAŠANJA, KI JIH LAHKO ZASTAVLJAMO MED POGOVOROM

Vprašanja, ki spodbujajo k pojasnitvi:
Primer:
Kaj mislite s tem?
Ali lahko navedete primer?
Vprašanja, ki iščejo predpostavke:
Primer:
Kaj ste predpostavili?
Zakaj bi kdo trdil kaj takega?
Vprašanja, ki iščejo razloge:
Primer:
Ali lahko to utemeljite?

Vprašanja, ki iščejo posledice:
Primer:
Kakšne bi bile lahko posledice takega ravnanja?
Vprašanja, ki iščejo nove zorne kote:
Primer:
Ali je na to mogoče gledati še kako drugače?
Vprašanja, ki se nanašajo na vprašanja:
Primer:
Kako nam bo to vprašanje pomagalo?
Ali se lahko spomnite še kakega drugega vprašanja, ki bi nam lahko
koristilo?

VAJA:
Spodbuda:
Samuraj je nekega dne obiskal zenovskega mojstra Hakuina in ga vprašal:
»Mar res obstajata pekel in raj? In če obstajata, kje so njuna vrata?.
Hakuin ga je najprej premeril s pogledom in ga nato vprašal: »Kdo pa si, da postavljaš
taka vprašanja?.
»Samuraj sem, prvi med samuraji ...«
»Ti, samuraj?« je s posmehom v glasu odvrnil mojster. »Bolj si podoben beraču.«
Samuraja je v jezi preplavila rdečica in je potegnil meč iz nožnice ...
»A tako, celo meč imaš? Prav gotovo pa si preveč nespreten, da bi mi lahko odrezal
glavo.«
Bojevnik je bil ves iz sebe in je dvignil meč, da bi zamahnil po mojstru. V tistem hipu
je Hakuin zamrmral: »Tu se odprejo vrata v pekel.«
Samuraja je zbegala mojstrova umirjena prepričanost vase. Pospravil je meč v nožnico
in se priklonil. »Tu se odprejo vrata raja,« mu je še rekel mojster.
Vir: Piquemal, M., Lagautrere, P. (2007). Modrosti srca. Ljubljana: MK.
Glavno vprašanje:
Kaj je jeza? Kako jo lahko premagamo?

Vprašanja, ki spodbujajo iskanje primerov
Primer:
Kaj vas razjezi? Navedite primere.
Vprašanja, ki spodbujajo pojasnjevanje pojmov
Primer:
Kako bi nekomu pojasnili, kaj je jeza?
Kako prepoznamo, da je nekdo jezen?

Vprašanja, ki preverjajo veljavnost
Primer:
»Ali smo vsi kdaj jezni?«
Vprašanja, ki spodbujajo iskanje posledic
Primer:
»Kako je, če je nekdo zelo jezen? Kaj se lahko zgodi?«
Kako pokažete, da ste jezni?
Kaj naredite, ko ste jezni?
Vprašanja, ki spodbujajo vrednotenje
Primer:
Ali je vedno slabo, če se jezimo? Je kdaj to lahko tudi dobro? Zakaj?

Miselni eksperiment
Podmene, pojavi, razmerja in zveze, ki v resnici ne obstajajo, a so možni;
Primer:
»Kako bi bilo, če ne bi bili nikoli jezni?«
Vprašanja, ki spodbujajo skupno razmišljanje
Mladim pomagamo, da se v razmišljanju navezujejo drug na drugega; da vidijo, da so na
neko stvar mogoči različni pogledi, preverjanje razumevanja ipd.:
Primer:
»Kdo se strinja/nestrinja z …?«
»Zakaj se strinjaš/ne strinjaš z …?«
»Ima kdo še katero drugo idejo?«
Vprašanja, ki preverjajo razumevanje
Primer:
»Če prav razumem, s tem misliš da …?«

KONTAKT

Več informacij o programu, prispevke, vaje, posnetke in drugo,
najdete na povezavah:

http://ucilnica.zofijini.net/category/otroke/
http://www.danfilozofije.net/dejavnosti/fzo/
Za morebitna nadaljnja vprašanja, lahko pišete:
hum.postaja@gmail.com
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