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Wprowadzenie

K ompetencje obywatelskie należą do grupy kompetencji kluczowych uzna-
nych przez Radę Unii Europejskiej za istotne w kontekście zmian zacho-
dzących tak w środowiskach lokalnych, jak i globalnych (Zalecenie Rady 

UE, Dz.U. C 189 z dnia 4 czerwca 2018 r.). Do tej grupy należy osiem kompetencji, 
a są to kompetencje: (1) w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; (2) w zakresie 
wielojęzyczności; (3) matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodni-
czych, technologii i inżynierii; (4) cyfrowe; (5) osobiste, społeczne i w zakresie umie-
jętności uczenia się; (6) obywatelskie; (7) w zakresie przedsiębiorczości; (8) w zakre-
sie świadomości i ekspresji kulturalnej (Zalecenie Rady UE, 2018, s. 7–8). Ich dobór 
i treść wynikły z analizy wyzwań, przed jakimi obecnie stają państwa członkowskie 
UE w budowaniu wspólnoty. Owe zmiany i wyzwania są wynikiem dynamicznych zja-
wisk i procesów społeczno-kulturowych, które zaszły w konsekwencji postępującego 
rozwoju technologicznego i cyfryzacji rzeczywistości oraz polaryzacji społeczeństw, 
spowodowanej nierównością dostępu do dóbr w sferze ekonomicznej, społecznej i śro-
dowiskowej. 

Te czynniki modelują znacząco również przebieg procesów związanych z ucze-
niem się i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz warunki nabywania przez nie przy-
gotowania do życia. Obecnie socjalizacja młodych pokoleń dokonuje się równolegle 
w rzeczywistości wirtualnej i świecie realnym (Morbitzer, 2012, s. 132–140). Zme-
diatyzowana i zwirtualizowana rzeczywistość, jako bardziej atrakcyjna, może w tym 
układzie przejąć kształtowanie rozumienia świata przez dzieci, a w konsekwencji in-
terpretację znaczeń nadawanych przez nie pojęciom społecznym.
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Charakteryzując przywołane zmiany, należy podkreślić, że tzw. epoka cyfrowa jest 
środowiskiem pokoleń, które urodziły się po 1995 r., uznanym umownie za jej począ-
tek z chwilą uruchomienia sieci www. W dzisiejszym świecie dominuje obraz, który od-
działuje silniej na emocje „cyfrowych z urodzenia”. Cyfrowy przekaz zmienia znacząco 
kontekst komunikatu, gdyż polega na oddziaływaniu wielu bodźców naraz, potęguje na-
kładanie się na siebie znaków i symboli, nie pozwala na refl eksję, nie daje czasu do na-
mysłu. Przewaga percepcji tworzy umysły hipertekstowe, skoncentrowane na narzędziach 
zwielokrotnionego przekazu, gdzie dominuje wieloobrazowość i wieloskojarzeniowość. 

Świat przedinternetowy, „analogowy”, był opowiadany w sposób linearny, a pre-
zentowane narracje stwarzały warunki do refl eksji, co jest czynnikiem intelektualne-
go rozwoju. Zatem „analogowa edukacja” mierzy się ze światem wirtualnych bitów 
oglądanych w cyfrowej telewizji, grach i smartfonach, które w większym stopniu 
kształtują kompetencje młodych pokoleń, a jednocześnie spychają do roli artefaktu 
wyobraźnię i wrażliwość. „Ceną, jaką płacimy za przejęcie mocy danej technologii, 
jest wyobcowanie, izolacja. W przypadku technologii intelektualnych koszt ten może 
się okazać szczególnie wysoki. Narzędzia umysłu jednocześnie wzmacniają i poraża-
ją najbardziej intymne, najbardziej ludzkie spośród naszych właściwości, a mianowi-
cie: rozumowanie, percepcję, pamięć i emocje” (Carr, 2013, s. 256).

Drugim, ważnym czynnikiem zmian, przywołanym w kontekście potrzeby kształ-
towania kompetencji obywatelskich, jest polaryzacja społeczeństw wynikająca z nie-
równości w dostępie do dóbr. Konsekwencją tej długotrwałej sytuacji są opisywane 
w literaturze podziały na: kraje globalnej Północy i globalnego Południa (Jasikowska, 
2018), „turystów” i „włóczęgów” (Bauman, 2011), „cyfrowych tubylców” i „cyfro-
wych imigrantów” (Morbitzer, 2014), biednych i bogatych. Stratyfi kacje społeczne 
pogłębiają jednocześnie migracje ekonomiczno-społeczne i polityczne. Przekształ-
cając układ demografi czny świata i relacje międzykulturowe, stanowią pożywkę dla 
medialnych komunikatów modelujących wiedzę o świecie. 

Aby przeciwdziałać społecznemu rozwarstwieniu i towarzyszącym mu negatyw-
nym zjawiskom, postuluje się zmianę postaw zgodnie z ideą zrównoważonego rozwo-
ju. Zagadnienia priorytetowe w edukacji dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do 
problematyki odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, społeczeństwa obywatelskie-
go, zrównoważonej gospodarki, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi 
i ochrony środowiska, przeciwdziałania katastrofom klimatycznym. Uwagi wymaga 
więc kształtowanie postawy odpowiedzialności, wrażliwości społecznej, krytycznej 
refl eksji wobec obecnych dylematów i scenariuszy przyszłości współczesnego świata. 
Ta perspektywa oddana została w zapisie treści kompetencji obywatelskich jako „zdol-
ność działania jako odpowiedzialni obywatele oraz pełnego uczestnictwa w życiu oby-
watelskim i społecznym, w oparciu o rozumienie pojęć i struktur społecznych, gospo-
darczych, prawnych i politycznych, a także wydarzeń globalnych i zrównoważonego 
rozwoju” (Zalecenie Rady UE, 2018, s. 10). Wśród umiejętności będących składowy-
mi kompetencji obywatelskich można odnaleźć: zdolności skutecznego angażowania 
się, krytyczne myślenie i całościowe rozwiązywanie problemów, umiejętność formu-
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łowania argumentów, uczestnictwo w działaniach społeczności. „Obejmuje to również 
zdolność do dostępu do tradycyjnych i nowych form mediów, do ich krytycznego rozu-
mienia i interakcji z nimi a także znajomość roli i funkcji mediów w demokratycznych 
społeczeństwach” (Zalecenie Rady UE, 2018, s. 11). 

Przygotowanie do bycia w świecie ponowoczesnym wymaga kształtowania po-
staw prospołecznych, przygotowujących do intelektualnej i moralnej samodzielności. 
„Wielu ekspertów zajmujących się pedagogiką twierdzi, że szkoły powinny przesta-
wić się na uczenie czterech K – krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji i kre-
atywności. Ujmując to szerzej, szkoły powinny kłaść mniejszy nacisk na umiejętności 
techniczne, a silniej akcentować uniwersalne umiejętności życiowe” (Harari, 2018). 
Podpowiedzią rozwiązań dla edukacji mogą być także analizy Janusza Morbitzera 
(2012, s. 140), który pisał: „[…] choć otaczające nas technologie i media są coraz 
bardziej nowoczesne i coraz silniej oddziałują na człowieka, rozwiązywanie proble-
mów wychowawczych to nie domena maszyny i najlepszych nawet programów – 
nadal wymaga przede wszystkim odwoływania się do tradycyjnych wartości, prze-
kazywania pozytywnych wzorców i pielęgnowania dobrych, opartych na szczerym 
dialogu relacji międzyludzkich”. Zdaniem badacza, drogą rozwiązań edukacyjnych 
jest włączenie myślenia fi lozofi cznego jako sposobu na percepcję świata, oraz myśle-
nia krytycznego. Spójne z tą wizją edukacji są poglądy Aldony Pobojewskiej (2019, 
s. 51–53), która lekarstwa na niedostosowanie edukacji do współczesnych czasów 
upatruje w humanistyce, dając przywilej refl eksyjnej fi lozofi i. 

Filozofowanie z dziećmi

Filozofowanie z dziećmi to podejście do nauczania i uczenia się, które stawia docie-
kania fi lozofi czne w centrum lekcji, to uprawianie (kultura) refl eksji. Zamiast zada-
wania pytań przez nauczyciela, jak w typowej dyskusji, dzieci otrzymują „bodziec”, 
jakim jest fi lm, opowiadanie, książka z obrazkami itp. Na tej podstawie uczniowie 
tworzą pytania do dostrzeżonego problemu czy zagadnienia. Następnie przez głoso-
wanie wybierają jeden spośród zaproponowanych, ich zdaniem, ważny pomysł, na te-
mat którego chcą dyskutować. Dociekania fi lozofi czne odbywają się w kręgu, w któ-
rym uczestnicy zwróceni są do siebie twarzami. Takie usytuowanie stwarza przestrzeń 
do wzajemnej wymiany zdań, zadawania pytań, poszukiwania pogłębionych odpo-
wiedzi. Nauczyciel nie jest autorytetem w tej sytuacji, tylko czuwa nad przebiegiem 
rozmów i dyskusji. Celem dociekań fi lozofi cznych jest znalezienie jak największej 
liczby możliwych odpowiedzi, popartych argumentami, na postawione pytanie.

Metodę dociekań fi lozofi cznych spopularyzował Matthew Lipman, profesor fi lozofi i 
na Montclair State University w New Jersey w USA. Po analizie amerykańskiego sys-
temu oświaty w latach 60. XX w. uznał, że jest on niewydolny edukacyjnie, gdyż tłumi 
w dzieciach ich kreatywność, ciekawość świata, zainteresowanie własnym rozwojem. 
„Uznał, że edukacja powinna przede wszystkim wyjść naprzeciw aktualnym potrzebom 
dzieci i umożliwić im dostrzeżenie sensu w codziennym doświadczeniu, powinna rów-
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nież pomóc im rozumieć świat jako całość. Założył, że środkiem prowadzącym do tego 
celu jest wdrożenie młodego pokolenia do poprawnego myślenia […] ujmowanego jako 
samodzielne, świadome stosowanie przez siebie narzędzi krytycznego rozumowania” 
(Pobojewska, 2019, s. 119). Metoda jest wykorzystywana do pracy z uczniami w każ-
dym wieku w ponad 60 krajach i znana jako „Filozofowanie z dziećmi” – P4C (philo-
sophy for children)1. W Polsce również dostrzega się coraz większe nią zainteresowanie 
i popularyzację, nie tylko w kręgu fi lozofów edukacji (dydaktyki), lecz także jako sku-
tecznego narzędzia rozwoju kompetencji miękkich uczniów. Pierwsze publikacje Lip-
mana w Polsce były tłumaczeniami powieści fi lozofi cznych (Lipman, 1994a, 1994b) 
wydawanymi przez organizacje pozarządowe. Publikacja Lipmana, przygotowana wraz 
ze współpracownikami na temat fi lozofi i w szkole (Lipman i in., 1997), wydana została 
pod koniec lat 90. XX w., kiedy polska edukacja poszukiwała nowych rozwiązań w bu-
dowaniu demokratycznego modelu państwa.

Metoda dociekań fi lozofi cznych w pracy z dziećmi jest atrakcyjnym sposobem 
prowadzenia zajęć. Istotne są tu zarówno doświadczenie i przygotowanie nauczy-
ciela, wiek dzieci, jak i poruszana problematyka. Nauczyciel, stosując tę metodę, 
przyjmuje rolę mediatora różnych stanowisk uczniów wobec omawianego problemu 
i stara się nie ingerować autorytarnie przez dokonywanie porównań i rozstrzygnięć. 
„Nauczyciel, prowadząc dialog w grupie, zobowiązany jest go wspierać głównie za 
pomocą pytań, które ułatwiają sam proces dociekania, a nie są ściśle związane z jego 
tematem. Są to pytania, takie jak: Czy możesz powiedzieć, dlaczego tak myślisz? 
Czy możesz podać argument, który wspiera twoje twierdzenie? Czy możesz jeszcze 
raz wyjaśnić to, co masz na myśli? Czy możesz podać przykład, który pomoże nam 
zrozumieć twoje twierdzenie? Kto się nie zgadza z tym twierdzeniem? Kto uważa, że 
jest inaczej? Czy możesz powiedzieć, co masz na myśli, używając słowa...?” (Didusz-
ko i in., 2001, s. 5). Wykorzystanie metody służy nabywaniu umiejętności stawiania 
sensownych pytań, rozumienia i interpretowania informacji, prowadzenia rozmowy.

Metodyka pracy

Metodę fi lozofowania z dziećmi wykorzystano w trakcie prowadzenia warsztatów w ra-
mach projektu ZA PROGIEM ‒ wyprawy odkrywców, realizowanego w Uniwersytecie 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W warsztatach wzięło udział 153 chłopców 
i 135 dziewczynek w wieku od 6 do 10 lat (z tzw. klas zerowych i klas I–III szkoły 

1 W Wielkiej Brytanii metodę propaguje m.in. Jason Buckley (www.thephilosophyman.com). W Polsce metodę 
fi lozofi cznych dociekań z dziećmi i młodzieżą popularyzuje Uniwersytet Wrocławski (www.nauczaniefi lozofi i.uni.
wroc.pl), Uniwersytet Warszawski oraz organizacje pozarządowe, takie jak: Fundacja Edukacja dla Demokracji 
(www.fed.org.pl), Instytut Globalnej Odpowiedzialności (www.igo.org.pl) czy Towarzystwo Edukacji Antydy-
skryminacyjnej (www.tea.org.pl). Na rynku wydawniczym ukazały się również publikacje: Ł. Krzywoń (2019). 
Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia fi lozofi cznych dociekań z dziećmi i młodzieżą,  Lublin: Wydawnictwo
Academicon; Materiały źródłowe do dociekań fi lozofi cznych znajdują się na stronie Stowarzyszenia Edukacji Filo-
zofi cznej „Phronesis“ http://phronesis.org.pl/literatura-przedmiotu/publikacje-teoretyczne/. 
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podstawowej). Łącznie w zajęciach uczestniczyło 288 dzieci ze szkół województwa lu-
belskiego podzielonych na 24 grupy po 12 osób. Szkoły, w których uczyły się dzieci, 
zlokalizowane były w znaczącej liczbie w małych miejscowościach województwa, tylko 
dwie grupy uczniów uczyły się w szkołach w Lublinie. Warsztaty, dla dzieci uczestniczą-
cych w projekcie, zrealizowano podczas czterech spotkań nazwanych Dniami Edukacji.

Omawianym warsztatom przyświecał cel metodyczno-badawczy. Wybrany sposób 
pracy – fi lozofowanie w grupie, służył budowaniu mapy znaczeń nadawanych przez 
dzieci światu społecznemu przy pomocy pytań fi lozofi cznych. Zachęcał do refl eksji 
nad przekonaniami i poglądami na świat i konstruowania umiejętności wpisujących 
się w kompetencje obywatelskie. 

Celem badawczym było poznanie wiedzy potocznej dzieci na temat kwestii egzy-
stencjalnych, obyczajowych i moralnych, w trakcie prowadzonych warsztatów, i pró-
ba uchwycenia dziecięcego obrazu świata. Z perspektywy badacza szukano odpowie-
dzi na pytanie: W jaki sposób dzieci w wieku 6–10 lat opisują bliski im świat? Dane 
zbierano za pomocą obserwacji uczestniczącej. 

Formę przygotowanych ćwiczeń można określić jako thinkers’ games, co w tłuma-
czeniu oznacza gry myślicieli i nawiązuje do metody P4C (philosophy for children), 
choć w tym przypadku nie jest jej konkretnym zastosowaniem. Thinkers’ games to 
taki typ ćwiczeń, które łączą formę zabawy z pytaniami (dociekaniami) fi lozofi czny-
mi. W tym przypadku, przygotowane ćwiczenia, umożliwiały zebranie odpowiedzi 
na temat wiedzy społecznej dziecka, a stawianie pytań i spontaniczne dzielenie się 
własnymi doświadczeniami i przemyśleniami z grupą było najważniejszą wartością 
spotkania. Dzielenie się emocjami i przeżyciami, wywołane impulsem w postaci 
pytania lub pytań, tworzy przestrzeń do budowania przez dzieci wypowiedzi, gdzie 
każdy głos jest wysłuchany i ważny, dostrzegany i ceniony. Dzieci mają wówczas 
możliwość zauważania swojej sprawczej roli w konkretnym lub możliwym działaniu, 
brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i prawo do błędów, co stanowi 
bardzo ważny element ich doświadczenia. 

Prowadzący powinien dbać o to, aby każdy z uczestników mógł wyrazić swoje 
spostrzeżenia bez presji grupy i czasu. Jego rolą jest stworzenie przyjaznej przestrzeni 
do prowadzenia dialogu, a właściwie wielogłosu, moderowanie „z boku” przebiegu 
każdego ćwiczenia. W stosowanej metodzie ważnym elementem pracy nauczyciela 
jest wycofanie się z pozycji autorytetu na rzecz postawy uczestnika ważnego i emo-
cjonalnie wrażliwego doświadczenia, który nie ocenia a docenia otwartość i potrze-
bę artykułowania własnych przeżyć i obserwacji. Może zachęcać i wspierać dziecko 
w odnalezieniu najlepszego sposobu wyrażenia emocji przez aktywne słuchanie i sta-
wianie pytań.

Realizacja i przebieg warsztatów

Spotkanie z każdą grupą przebiegało według ustalonej wcześniej kolejności wykony-
wania ćwiczeń. Czas realizacji ćwiczeń wymagał zaplanowania wszystkich elemen-
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tów w taki sposób, aby wykorzystać potencjał ćwiczenia i dać dzieciom przestrzeń do 
jego pełnej realizacji. Ramowy przebieg warsztatu miał następującą strukturę:
1. Powitanie, przedstawienie się i zaproszenie do wspólnej zabawy.
2. Rozdanie dzieciom karteczek z uśmiechem (post-it) z prośbą o wpisanie swojego 

imienia i przyklejenie jej do ubrania.
3. Ćwiczenie I – „Co jest lepsze? Pies czy kot?”.
4. Ćwiczenie II – „Koło wartości”.
5. Ćwiczenie III – „Mój Przyjaciel”.
6. Podsumowanie, podziękowanie za uczestnictwo.

Przed przystąpieniem do wspólnego działania zapytano dzieci, czy zgadzają się na 
kontrakt: zasady wspólnej zabawy i nauki. W kontrakcie przyjęto, że: (1) każdy ma 
prawo wziąć udział w ćwiczeniu; (2) każdy ma prawo nie brać udziału w ćwiczeniu, 
ale wówczas nie przeszkadza innym; (3) każdy ma prawo powiedzieć, co myśli, jeśli 
nie krzywdzi swoimi słowami żadnego z uczestników; (4) słuchamy siebie nawzajem; 
(5) dajemy sobie przestrzeń i czas na wypowiedź.

Ćwiczenie I: Pytanie fi lozofi czne „Co jest lepsze? Pies czy kot?”
Cele ćwiczenia:
Uczestnicy mają okazję:
 swobodnie wypowiadać się i dzielić własnymi doświadczeniami;
 rozwijać umiejętności komunikacji przez odniesienie się do doświadczeń koleża-

nek i kolegów; 
 uświadomić sobie podobieństwa i różnice pomiędzy własnymi przeżyciami a prze-

życiami koleżanek i kolegów;
 określić potrzeby, które są zaspokajane przez posiadanie zwierzęcia;
 określić umiejętności, których nabywają, opiekując się zwierzęciem;
 dokonać wnioskowania na podstawie wypowiedzi własnej oraz koleżanek i kolegów. 

Przebieg ćwiczenia
Dzieci zostały zaproszone na środek sali, którą wcześniej podzielono na dwie czę-

ści przyklejoną do podłogi taśmą malarską. Następnie odsłonięto napisane na tablicy 
pytanie: „Co jest lepsze? Pies czy kot?” i poproszono dzieci, aby te, które uważają, że 
lepszy jest pies ustawiły się po lewej stronie taśmy, a te, które uważają, że lepszy jest 
kot, ustawiły się po prawej stronie taśmy. Po dokonaniu wyboru przez dzieci i upew-
nieniu się, że nikt z uczestników nie chce zmienić zdania, poproszono każde dziecko, 
aby uzasadniło swój wybór, podając jak najwięcej argumentów. Po zakończeniu ćwi-
czenia dzieci rysowały swojego zwierzęcego przyjaciela na przygotowanych kartkach 
i prezentowały prace koleżankom i kolegom. 

W trakcie ćwiczenia wypowiedzi uczniów były zapisywane na tablicy, a następnie po-
grupowane w kategorie: (a) cechy fi zyczne zwierząt (psa i kota); (b) wartość emocjonalna 
posiadania zwierzęcia dla dziecka; (c) potrzeby dzieci, które zaspokajane są przez zwierzę-
cego przyjaciela; (d) umiejętności, których nabywają dzieci opiekujące się zwierzętami. 
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Uczniowie zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania: 
 Które cechy fi zyczne zwierzęcia lubisz najbardziej i dlaczego?
 Jak się czujesz, kiedy przebywasz ze swoim zwierzęcym przyjacielem?
 Czego się uczysz od swoich zwierzęcych przyjaciół?
 Czego się uczysz, gdy opiekujesz się zwierzęcym przyjacielem?

Omówienie przeprowadzonego ćwiczenia

Postawione pytanie „Co jest lepsze? Pies czy kot?” pełniło rolę „stymulusa” słu-
żącego wzbudzeniu najpierw refl eksji, a następnie sformułowaniu wypowiedzi dzieci 
o ich ulubionym zwierzęciu czy zwierzęcym przyjacielu. 

Dzieci reagowały na ćwiczenie dużym entuzjazmem i zaangażowaniem. Sprzy-
jała temu również forma ruchowa zaproponowanego ćwiczenia. Możliwość okre-
ślenia swojego stanowiska przez zajęcie miejsca po wybranej stronie linii wywołało 
poruszenie. Dzieci dokonywały porównań i cieszyły się, gdy po tej samej stronie 
stanęła koleżanka lub kolega. Dokonanie jednoznacznego wyboru zawsze w kilku 
osobach wzbudzało sprzeciw. Dzieci wówczas ustawiały się na środku linii podzia-
łu lub zaznaczały swoją sympatię dla kota i psa jednocześnie przez postawienie jed-
nej nogi w części „zwolenników psa”, a drugiej nogi w części „zwolenników kota”. 
W ten sposób argumentowały równą wartość psa i kota. Były to jednak pojedyncze 
osoby.

Na pytanie, które cechy fi zyczne zwierzęcia lubią najbardziej, dzieci odpowiadały 
m.in.: „puszyste futro”, „merdający ogon”, „długie wąsy, które łaskoczą”, „prążkowa-
ne, miękkie futerko”, „radosne szczekanie”, „mruczenie”. Argumentowały m.in. tak: 
„bo jest mi wtedy miło”, „bo lubię, jak jest coś mięciutkiego koło mnie”, „bo to takie 
fajne”. Z kolei na pytanie o to, jak się czują, kiedy przebywają ze swoim zwierzakiem, 
dzieci mówiły: „bo to takie przyjacielskie”, „bardzo się cieszę”, „bo wiem, że mnie 
kocha mój kot”, „bo jest mi wtedy dobrze, jak się przytulam”. Dzieci w większo-
ści stwierdzały, że od swoich zwierzęcych przyjaciół uczą się: „radości”, „zabawy”, 
„szybkiego biegania”, „miłości”. Z kolei umiejętności, które kształtują dzieci zajmu-
jące się zwierzęciem, to ich zdaniem: „przyjaźń”, „wierność”, „odpowiedzialność”, 
„serdeczność”, „dbałość o porządek”.

Ćwiczenie II: „Koło wartości”

Cele ćwiczenia:
Uczestnicy mają okazję:
 swobodnie wypowiadać się i dzielić własnymi doświadczeniami;
 uświadomić sobie podobieństwa i różnice pomiędzy własnymi doświadczeniami 

a doświadczeniami koleżanek i kolegów;
 ćwiczyć umiejętność komunikacji i negocjacji w grupie;
 przypisywać symbolom grafi cznym skojarzone znaczenie;
 określić i uzasadnić ważne wartości dla każdego dziecka. 
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Przebieg ćwiczenia
Ćwiczenie wymagało przygotowania takiej samej liczby pomocy dla każdej 

z grup. Do ćwiczenia potrzebne były grafi czne symbole na kartonikach papieru 
ilustrujące wartości oraz gruby sznurek lub tasiemka zawiązane w pętlę o średnicy 
40 cm. W tym ćwiczeniu wykorzystano następujące grafi czne prezentacje: dom, ro-
dzina, przyjaciele, zwierzę (kot), kubek z napojem, lody, pączek, komputer, telefon 
komórkowy, słońce, puchar (w znaczeniu zwycięstwa), pieniądze. Kartki z symbola-
mi były tej samej wielkości.

Uczniowie zostali poproszeni o podzielenie się na dwie równoliczne grupy i wy-
branie miejsca do pracy. Każda z grup otrzymała przygotowane wcześniej pomoce 
grafi czne. Zadaniem uczniów, w każdej grupie, było przedyskutowanie, a następnie 
umieszczenie w pętli najważniejszych ich zdaniem wartości. Kartki z symbolami 
musiały leżeć obok siebie, a nie na sobie. Wielkość pętli umożliwiała ułożenie sied-
miu symboli spośród 12. Po wykonaniu tej części zadania, każda grupa wybierała 
reprezentanta, który przedstawiał kolegom z drugiej grupy efekt końcowy ćwiczenia 
i uzasadniał dokonanie wyboru poszczególnych wartości oznaczonych symbolami. 
Osoby z grupy mogły go wspierać swoimi argumentami. Członkowie drugiej grupy 
mogli zadawać pytania. 

Druga część zadania polegała na umieszczeniu najważniejszych, zdaniem uczniów, 
wartości w pętli zmniejszonej o połowę. W tym przypadku mogły zmieścić się tylko 
trzy obrazki. Tu również wybrana z grupy osoba opowiadała o ustaleniach co do wy-
boru trzech, najważniejszych wartości.

Poproszono, aby uczniowie odpowiedzieli na pytania:
 Jak można zmierzyć wartość przyjaźni?
 Czego nie da się zmierzyć?

Omówienie przeprowadzonego ćwiczenia
Uczniowie żywo zareagowali na kolejne ćwiczenie. Ciekawych obserwacji do-

starczył sposób, w jaki się dzielili na grupy, bo umożliwiał zorientowanie się, które 
dzieci łączy bliższa więź, a które z nich alienują się wobec grupy. Zaobserwowano 
również postawy otwarte wobec drobniejszych posturą kolegów i koleżanek, których 
zapraszano do grupy. Były też postawy buntu, zwłaszcza chłopców 9–10-letnich, któ-
rzy nie godzili się na zaproponowany przez kolegów podział. W takiej sytuacji zada-
niem prowadzącej było przypominanie o ustalonym kontrakcie, który obowiązywał 
w czasie wykonywania ćwiczenia.

Dzieci z łatwością odgadywały znaczenie symboli przedstawionych na kartkach 
i żywo dyskutowały między sobą o tym, co jest ważniejsze w ich subiektywnym odczu-
ciu. Były często niezadowolone z faktu, że muszą zmieścić tylko trzy wartości w pętli, co 
głośno komentowały. Wielokrotnie zaobserwowano, że w grupie wyłaniał się lider narzu-
cający swoje zdanie. Zadaniem prowadzącej było wówczas zapytanie pozostałych człon-
ków grupy, czy aprobują ten wybór. Jeśli pojawiły się odmienne stanowiska, uczniowie 
mieli dalej wspólnie poszukiwać satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania.
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W pierwszej części zadania dzieci bez wahania umieszczały w pętli: dom, rodzinę, 
przyjaciół, słońce, zwierzę. Dyskusji poddawały takie wartości, jak: pieniądze, kubek 
z napojem, lody, telefon komórkowy i komputer. W kilku przypadkach dochodziło do 
mocnej argumentacji uczniów, dla których komputer stanowił istotną wartość.

W drugiej części zadania uczniowie, w większości przypadków, bez wahania wybie-
rali dom i rodzinę. Negocjowali między sobą istotność takich wartości, jak: przyjaciele, 
pieniądze, zwierzę czy komputer. W tej sytuacji prowadzący zadawał pytania pomoc-
nicze, np.: „Podaj proszę trzy argumenty, że komputer jest najważniejszy w życiu” (lub 
inna wartość, która była przedmiotem negocjacji). W jednym przypadku chłopiec podał 
trzy następujące uzasadnienia wyboru komputera, wskazując na palcach ręki, że są to 
argumenty liczbowo określone: „komputer pozwoli mi skontaktować się z innymi ludź-
mi”, „komputer pozwoli mi pograć i spędzić wesoło czas” oraz „w komputerze mogę 
znaleźć sposób na zarobienie pieniędzy”. Pojawiły się wówczas informacje zwrotne od 
kolegów i koleżanek, którzy argumentowali tak: „Po co masz kontaktować się z obcymi 
ludźmi, jak są przyjaciele i rodzina?”; „A co się stanie, gdy nie będzie prądu?”; „Gdzie 
podłączysz komputer, jeśli nie będziesz miał gdzie mieszkać?”. 

Na pytanie: „Jak można zmierzyć wartość przyjaźni?” uczniowie zaproponowali kilka 
sposobów. Najbardziej wyróżniające się były następujące odpowiedzi: „centymetrem nie 
zmierzy się przyjaźni”; „przyjaźniomierzem, który trzeba wymyślić”; „można zmierzyć, 
jak często przyjaciel wspiera”; „że ktoś jest przyjacielem, po prostu się wie”; „jak widzisz 
przyjaciela, to się uśmiechasz”; „jak cię przyjaciel zawiedzie, to jest bardzo przykro”.

Ćwiczenie III: „Mój Przyjaciel”
Cele ćwiczenia:
Uczestnicy mają okazję:
 swobodnie wypowiadać się i dzielić własnymi doświadczeniami;
 uświadomić sobie podobieństwa i różnice pomiędzy własnymi doświadczeniami 

a doświadczeniami koleżanek i kolegów;
 ćwiczyć umiejętność współpracy w grupie;
 określić i uzasadnić ważne wartości dla każdego dziecka. 

Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebny był arkusz papieru oraz fl amastry dla 
każdego dziecka.

Dzieci zostały zaproszone na środek sali, gdzie jedno z nich było modelem do odryso-
wania na papierze sylwetki dziecka. Sylwetka reprezentowała ich najlepszego przyjaciela. 
Zadaniem dzieci było napisanie fl amastrem na sylwecie cech ich najlepszego przyjaciela.

Po ukończeniu zadania dzieci odczytywały wpisane określenia.
Uczniowie zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 Co znaczy, że przyjaciel jest...? (tu zostało wymienione określenie wpisane przez dziecko);
 W jakiej sytuacji przyjaciel najczęściej jest...? (tu zostało wymienione określenie 

wpisane przez dziecko);
 Dlaczego przyjaciel jest...? (tu zostało wymienione określenie wpisane przez 

dziecko).
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Omówienie przeprowadzonego ćwiczenia
Dzieci z zaciekawieniem obserwowały rysowanie sylwetki na papierze. Niektórzy 

uczniowie specjalnie przyjmowali dynamiczną pozę (np. ze zgiętą ręką albo nogą), 
aby rozśmieszyć grupę, co wywoływało wiele pozytywnych komentarzy i rad. Ze 
skupieniem wpisywały cechy swoich najlepszych przyjaciół. Dopytywały się, czy 
mogą wpisać więcej niż jedną cechę. Przy tej czynności zaobserwowano interakcje 
między uczniami i deklaracje przyjaźni, np. „Wiesz, że to ty jesteś moją przyjaciół-
ką/przyjacielem”. Niektórzy wpisywali imiona swoich najlepszych przyjaciół. Inni 
uczniowie dorysowywali sylwetce części anatomiczne: oczy, nos, usta, włosy.

Po ukończeniu zadania karta papieru została przyczepiona do tablicy, aby ucznio-
wie mogli obejrzeć efekt końcowy. Na pytanie: „Co to znaczy, że przyjaciel jest 
miły?” dzieci podawały przykłady ze swojego życia. Jedna z dziewczynek powie-
działa: „Najsmutniej mi było wtedy, kiedy moja przyjaciółka nie chciała mi pożyczyć 
ołówka. I wtedy pomyślałam, że nie jest moim przyjacielem. A potem mnie przepro-
siła i dalej jest moją przyjaciółką”. Takie i podobne wypowiedzi wywoływały spon-
taniczne reakcje dzieci. Jedna z dziewczynek powiedziała: „Może to był jej ulubiony 
ołówek i nie chciała się dzielić, bo każdy ma swoje ulubione rzeczy. Ja na przykład 
mam swój ulubiony długopis i nikomu go nie pożyczę”. 

Kolejnym pytaniem skierowanym do dzieci było: „W jakiej sytuacji przyjaciel jest 
najczęściej radosny?”. Na to pytanie padło wiele odpowiedzi i były to przykłady do-
świadczeń dzieci wyniesionych z interakcji z przyjaciółmi: „kiedy otrzyma prezent”, 
„kiedy do niego przyjdę”, „kiedy się razem bawimy”, „kiedy razem gramy w gry 
komputerowe”, „kiedy dostanie piątkę”, „kiedy idziemy razem na spacer”, „kiedy coś 
razem robimy fajnego”.

Z kolei na pytanie: „Dlaczego przyjaciel jest przyjacielski?” dzieci odpowiadały 
następująco: „dlatego, że jest moim przyjacielem”, „bo to przyjaciel”, „bo się lubimy 
bardzo”, „bo mnie rozumie, a ja jego”, „bo razem siedzimy w ławce”, „bo tak jest”.

Podsumowanie

Gry myślicieli, które są formą zainspirowaną dociekaniami fi lozofi cznymi (P4C), 
były intelektualną zabawą dla dzieci w wieku 6‒10 lat, biorących udział w projekcie 
ZA PROGIEM ‒ wyprawy odkrywców. Forma i przebieg zaproponowanych ćwiczeń 
były uzależnione od wieku dzieci i czasu przeznaczonego na wykonywanie przez 
nie zadań. Gry myślicieli, jako forma dociekań fi lozofi cznych, były dla dzieci inte-
resujące. Chętnie wykonywały zadania i wykazywały się przy tym zaangażowaniem 
dyskutując ze sobą, dzieląc uwagami i zadając pytania. Wybrane obszary świata bli-
skiego dziecku stały się przedmiotem pogłębionej rozmowy, spotkania z wielością 
i różnorodnością przekonań, odnajdywania tego, co dzieli, ale i tego, co łączy. W kon-
tekście myślenia o kształtowaniu kompetencji obywatelskich, uczenie się refl eksji nad 
dokonywanymi wyborami odpowiedzialnego bycia w świecie, wydaje się pożądaną 
praktyką w pracy z dziećmi. Przyjęty cel metodyczny został zrealizowany, a warsz-



23„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 4, 2020, s. 13–24 DOI: 10.5604/01.3001.0014.0907

„Co jest lepsze? Pies czy kot?” Dociekania fi lozofi czne w kształtowaniu kompetencji...

taty wypełniły swoje zadanie, bo umożliwiły dzieciom dzielenie się, w atmosferze 
zabawy, refl eksjami i własnymi doświadczeniami na tematy bliskie ich światu. 

W trakcie omawianych warsztatów dzieci młodsze, które potrzebowały więcej 
czasu na zastanowienie się i wypowiedź, częściej były angażowane w aktywność pla-
styczną i rysowanie na przygotowanych kolorowych kartkach swojego zwierzęcego 
przyjaciela, zamiast rysowania sylwetki dziecka i wpisywania cech przyjaciela. Dzie-
ci starsze (klasy II i III) chętniej dyskutowały, przywoływały swoje obserwacje, anali-
zowały zdarzenia i dzieliły się spostrzeżeniami. Aktywność w przestrzeni – wpisanie 
cech przyjaciela w sylwetę dziecka – sprawiała im satysfakcję. Realizując ćwiczenia, 
wszystkie dzieci mogły swobodnie poruszać się w przestrzeni sali i niewerbalnie wy-
rażać swoje emocje, wchodzić w interakcje z koleżankami i kolegami.

Odnosząc się do celu badawczego warsztatów i przeprowadzonych obserwacji, 
można wysnuć wnioski na temat sposobów myślenia dzieci o świecie i konstruowania 
znaczeń nadawanych wartościom i relacjom. 

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły zaobserwować podobieństwa i różnice 
w opisywaniu przez dzieci rzeczywistości. Różnice dostrzeżono na poziomie wyko-
rzystywanego słownictwa oraz przebiegu interakcji w grupie, co jest oczywiste z per-
spektywy procesu rozwojowego i edukacyjnego. Różnice w wyrażanych poglądach 
na podany temat wyłaniały się już u niektórych uczniów klas II. Dzieci, przyjmu-
jąc swoje stanowisko, starały się podać jak najwięcej argumentów na jego poparcie. 
Podobieństwa zaobserwowano przy hierarchizacji wartości kształtowanych w domu 
rodzinnym i uznawanych za istotne. Dzieci uczestniczące w warsztatach uznawały za 
istotną również przyjaźń i budowanie dobrych relacji z kolegą czy koleżanką. Przyja-
ciół opisywały za pomocą kilku przymiotników, takich jak: miły, dobry, przyjacielski, 
fajny, radosny, śmieszny, wesoły, grzeczny.

Przekonania artykułowane przez dzieci w trakcie ćwiczeń na temat istotnych war-
tości mogą posłużyć za diagnozę ich oglądu świata. Tym samym pozwolić rodzicom, 
nauczycielom czy wychowawcom na przyjrzenie się temu, jak i w jaki sposób dzie-
ci dokonują wyborów i podejmują decyzje o wartościowaniu świata. Dzięki docie-
kaniom fi lozofi cznym dzieci mają możliwość rozważenia i zrozumienia zagadnień 
i problemów, które są dla nich istotne. Ta metoda pracy pozwala na rozwijanie wrażli-
wości na drugą osobę przez pryzmat wspólnoty doświadczeń. Zadawanie pytań staje 
się nawykiem umysłowym, który, utrwalany w procesie edukacji, ukształtuje krytycz-
ne myślenie wobec przyszłych dylematów i wyborów, w tym tych najważniejszych, 
związanych z pełnieniem roli obywatela i różnych ról społecznych.

Warsztaty w formie gry myślicieli i – jak sądzę – zastosowanie dociekań fi lo-
zofi cznych na lekcjach tematycznych służą kształtowaniu umiejętności i postaw po-
wiązanych z kompetencjami obywatelskimi. Przyczyniają się bowiem do zauważania 
przez dzieci innych sposobów interpretacji świata, zachęcają do porozumiewania się 
i negocjowania znaczeń, szanowania zdania koleżanek i kolegów. To także trening 
kompetencji krytycznego myślenia: rozumienia problemu, wyciągania wniosków, ich 
interpretacji i formułowania argumentów. Wyjście z ławki do kręgu oznacza również 
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stosowanie przyjętych reguł prowadzenia dialogu ‒ od spraw najbliższych dziecku do 
ważkich, powiązanych z byciem obywatelem własnego kraju i świata. 

Moralna i intelektualna samodzielność jednostek i grup staje się priorytetem wo-
bec wyzwań współczesnego świata, funkcjonującego na zasadzie podziałów na swo-
ich i obcych. Autentyczne i odpowiedzialne obywatelstwo jest szansą na zbudowanie 
wspólnoty nie poddającej się również manipulacji pozorów wirtualnej przestrzeni, ale 
opartej na wartości człowieczeństwa.
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“WHICH IS BETTER: DOG OR CAT?” PHILOSOPHICAL INQUIRIES IN SHAPING 
CIVIC COMPETENCES OF CHILDREN

Abstract

The purpose of the article is to present the philosophical inquiry method (P4C) in working with 
children aged 6–10 who participated in the ZA PROGIEM ‒ wyprawy odkrywców project. The study 
has a methodological and research nature supported by the participatory observation method. The 
fi rst part of the study discusses the theoretical premises for the training of civic competences. A brief 
description of social changes caused by the digitization of social reality and by social inequalities is 
also included. The second part of the study presents exercises – thinker’s games, which were pro-
posed to children and discussed. The children’s statements collected during the classes confi rmed 
the effectiveness of the method and philosophical questions in the education process.

Keywords: philosophical inquiries, thinker’s games, civic competences


