
FILOZOFIJA ZA OTROKE (Kristina Stopar Jenišek) 
 
 

Število ur: 35 ur letno  (1 ura tedensko ali 2 uri na 14 dni)  
 

 

 
 

Filozofija za otroke je povsem nov in drugačen predmet, kot smo jih navajeni v 
šoli. Je predmet, kjer vsak pove svoje mnenje in je le-to vedno pravilno, kajti pri 
filozofiji nimamo samo ene resnice. Da sogovornika prepričamo, da  imamo 
prav, moramo dobro zagovarjati svoje stališče. Filozofiramo takrat, ko 
razmišljamo, in pri pouku filozofije bomo predvsem razmišljali. 
 

Filozofija za otroke se izvaja eno uro na teden. Predmet je vsako leto 
samostojna celota, ki ne zahteva udeleženosti pri pouku leto prej.  
 
Predmet je vsako leto poimenovan glede na vsebino: 
 
 

  KRITIČNO MIŠLJENJE,  ETIČNA RAZISKOVANJA,  JAZ IN DRUGI. 
 

 

Vsi trije predmeti se bodo izvajali na enak način. Pogovarjali se bomo o temah 
iz vsakdanjega življenja in o problemih, ki so opisani v učbenikih. 
 
 

Izhodišče pouka je vsako leto drug učbenik z zgodbami iz življenja otrok, na 
katerih se pri pouku gradi vodeni dialog; ta učence združi v skupino, ki skupno 
raziskuje v zgodbe vpletene probleme.  
Pri pouku bomo spoznali tudi obliko debate, ki se jo uporablja pri 
Debatnih klubih. Tisti, ki jim bo to všeč, se bodo lahko pomerili v 
debatiranju z osnovnošolci iz drugih šol na osnovnošolskih debatnih 
turnirjih (samo za tiste, ki bodo želeli). 
 
 

Splošni cilji:  

 filozofsko raziskovanje etičnih, socialnih in ontoloških problemov; 

 razvijanje avtonomnega, kritičnega, refleksivnega mišljenja; 

 razvijanje domišljije in kreativnosti. 



 
V šolskem letu 2022/23 lahko izberete predmet 

 

KRITIČNO MIŠLJENJE 

 

Pri pouku je cilj razvijati kritično 
mišljenje. Utemeljevali bomo svoja 
stališča, analizirali bomo pojme, ki jih 
samoumevno uporabljamo v 
vsakodnevnem življenju, raziskovali 
bomo predpostavke in posledice 
običajnih stališč in pogledov.  
 

Pri pouku bomo raziskovali filozofske 
probleme mišljenja, zakonitosti 
mišljenja, pojem človeka in odnose 
med ljudmi. 
 
Pri kritičnem mišljenju bo poudarek na samostojnem mišljenju učencev in razvoju 
višjih kognitivnih in komunikacijskih sposobnosti.  
 


