
predmet:    FILOZOFIJA ZA OTROKE 
     

učitelj:    Aleksander Špan Tkavc, učitelj filozofije in angleščine 
     
tip predmeta:    družboslovni 
     

za učence:    7. razredov / 8. razredov / 9. razredov 
     

opis:    Filozofija za otroke (FZO) je izbirni predmet v zadnji triadi devetletke (7., 
8., 9. razred). Gre za preplet filozofije, sociologije in psihologije. Ta 
predmet bi se lahko imenoval tudi 'MISLI S SVOJO GLAVO'. Predmet je 
trileten, se nadgrajuje, vendar ga lahko učenci obiskujejo tudi samo eno 
ali dve leti, saj je vsako leto samostojna celota. Vsako leto je obravnavan 
drug tematski sklop: 

 7. razred > Kritično mišljenje, 
 8. razred > Etična raziskovanja, 
 9. razred > Jaz in drugi. 

 
Zakaj je ta predmet tako privlačen? 
 To NI klasična oblika pouka! 
 Otrok lahko tukaj pove to, kar si misli, brez zadržkov. To zna tudi 

utemeljiti (logično, kritično). 
 NI testov, NI klasičnega spraševanja, NI 'piflanja' snovi. 
 NI zvezkov in NI nepotrebnega pisanja! 
 Poudarek je na enakopravnosti pri pogovoru in spoštovanju 

drugače mislečih. 
 Pouk poteka v prijateljskem vzdušju. 

 
Potek pouka: Srečanja potekajo 1 uro tedensko. Gre za skupno 
raziskovanje otrok, odkrivanje problemov in iskanje idej in rešitev. Na 
podlagi zgodbe iz čitanke in izkušenj otrok se gradi vodeni dialog. Ta 
dialog združuje učence, ki skupaj raziskujejo v zgodbe vpletene 
probleme. Poleg tega lahko učenci kadar koli izpostavijo tudi svoje 
probleme, na katerih se gradi debata z mnenji in stališči. Svoja mnenja 
in stališča potem učenci argumentirajo. Potek ure ni vnaprej določen. 
Učenci na podlagi prebranega izberejo temo, ki jim je blizu in o kateri bi 
se radi pogovarjali. Tako je ura rezultat skupnega raziskovanja učencev 
in učitelja. Učitelj učencev ne popravlja, ampak samo usmerja. 

 
Cilj: samostojno logično razmišljanje učencev, sposobnost poslušanja in 
spoštovanja mnenj in stališč drugih ljudi, sposobnost utemeljitve ali 
argumentacije (zagovora) lastnega stališča (mnenje oz. prepričanje), 
razvoj komunikacijskih sposobnosti in kritičnega pogleda na svet. 
 
Pogoji za vključitev: radovednost, veselje do samostojnega razmišljanja 
in reševanja življenjskih problemov, komunikativnost, ustvarjalnost pri 
iskanju rešitev in idej. 
 
Literatura: Izhodišče je vsako leto druga čitanka z zgodbami iz življenja 
otrok, na katerih se gradi vodeni dialog.  
  
 

 


