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FILOZOFIJA ZA OTROKE
KRITIČNO MIŠLJENJE (7. R)

ETIČNA RAZISKOVANJA (8. R)
JAZ IN DRUGI (9. R)



FILOZOFIJA ZA OTROKE
OPIS PREDMETA

- V šolskem letu bomo izvedli 35 ur (1uro tedensko). Predmet je enoleten, izvajal se 

bo v 7. („Kritično mišljenje“), 8. („Etična raziskovanja“) in 9. („Jaz in drugi“) razredu.

- Pouk poteka v obliki dialoga in diskusije (običajno v krogu, kjer bomo izmenjavali 

svoja stališča) in ne kot klasično učenje. Svoja razmišljanja bomo izražali tudi na 

druge načine (npr. z igro vlog, risbo…), ne le s pogovorom. 

- Osnova za delo v razredu so zgodbe, v katerih kot glavni junaki nastopajo 

mladostniki in ki v nas spodbujajo razsodnost, sodelovanje v raziskovalni skupini, 

krepijo samopodobo in omogočajo, da na pozitiven način doživljamo sebe in 

druge.

- Predmet temelji na izražanju in upoštevanju različnih mnenj, razmišljanj, pogledov… 

Šolske ure pa bodo temeljile na pogovorih, zato bodo učenci ocene pridobili na 

podlagi sodelovanja, upoštevanja kulture dialoga ter lastnega razmisleka o svetu, 

ki nas obdaja. 



FILOZOFIJA ZA OTROKE
VSEBINA PREDMETA

KRITIČNO MIŠLJENJE (7. razred) 
Pogovarjali se bomo o vsakodnevnih temah: resnica, laž, vraževerja, 

zaupanje, odnosi med ljudmi, spoštovanje, sreča… Zastavljali si bomo 
različna vprašanja (npr. Kdo sem?) in poskušali kritično razmišljati 
(zagovarjati svoje mnenje in dopuščati tudi ostalim do svojega).

ETIČNA RAZISKOVANJA (8. razred) 
Razpravljali bomo o tem kaj je prav in kaj narobe; prepoznavali različne 

pomene besede »pravica«, spoznali razliko med svobodo in pravico;  
razmišljali o vrednotah, spregovorili o poštenosti in prijateljstvu. Med 
debato se bomo spraševali, iskali odgovore, razvijali svoje mišljenje, svoje 
prepričanje, vse pa poskušali spoznavati ob primerih iz vsakdanjega 
življenja.

JAZ IN DRUGI (9. razred) 
Raziskovali bomo družbene odnose, vlogo zakona, vprašanja pravičnosti in 

lastno izkušnjo življenja v skupnosti. Učenci bodo raziskali razliko med 
maščevanjem in kaznijo, odnos med pravičnostjo in svobodo… in vse 
pridobljeno znanje bo rezultat lastnih izkustev učenčev.



FILOZOFIJA ZA OTROKE
CILJI PREDMETA

• Filozofsko bomo raziskovali vsakdanje probleme.

• Razvijali bomo lastno kritično mišljenje.

• Razvijali bomo domišljijo in ustvarjalnost.

• Razvijali bomo kulturo dialoga.

• Razvijali bomo miselne spretnosti (oblikovanje mnenj, analiziranje, 
sintetiziranje, primerjanje, klasificiranje, postavljanje vprašanj, iskanje 
hipotez, izpeljevanje, odkrivanje predpostavk in posledic, reševanje 
problemov).

• Razvijali bomo strpnost, humanost in zavedanje človekovih pravic. 


