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UNESCO IN FILOZOFIJA

Unesco, Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo, v svojem delovanju, ki ima za cilj prispevati 
k miru s sodelovanjem držav na področju izobraževanja, zna-
nosti in kulture, posebno pozornost posveča filozofiji. Zato je 
leta 2005 tretji četrtek v novembru razglasila za svetovni dan 
filozofije. Pri tem filozofijo razume kot  človeško dejavnost, ki se 
ukvarja z vprašanji človeškega življenja in bistveno prispeva k 
krepitvi sposobnosti za samostojno mišljenje in presojanje, pa 
tudi kot šolo človeške solidarnosti in pripravljenosti za dialog. 

Unesco je leta 1995 objavil pregled stanja filozofije z nas-
lovom Philosophy and democracy in the world. Pregled je v 
naslovu opozoril na tesno povezanost med filozofijo in de-
mokracijo. Živa in vitalna demokracija potrebuje filozofijo: za 
svojo utemeljitev, za refleksijo svoje vsebine, predvsem pa za 
svojo delovanje. Filozofija vsebuje bogato tradicijo, ki jo lahko 
razumemo kot zakladnico intelektualnih orodij, idej in koncep-
tov. Ta dediščina nam pomaga razumeti svet, v katerem živimo, 
in spremembe, ki smo jim izpostavljeni.

Poleg tega je filozofija tudi najstarejši vir interdisciplinarnega 
mišljenja. Naravno okolje filozofskega iskanja je preseganje 
disciplinarnih meja in primerjava različnih pristopov.
V tem smislu je filozofija šola svobode, saj spodbuja nenehno 
obnovo mišljenja. Njeno zdravilo proti intelektualni rutini, pravi 
Federico Mayor v svojem predgovoru k zgoraj navedenem 
delu, je kreacija novih konceptov. Drznite si imeti nove ideje, z 
aluzijo na Kantov drzni si vedeti, poziva Mayor. S tem opozori 
na pomembno vlogo filozofije: filozofija je bistvena za razvoj 
svobodnih državljanov. Spodbuja samostojno mišljenje, so-
očanje z različnimi trditvami in argumenti, spoštovanje mišlje-
nja drugih, in predvsem spoštovanje avtoriteto razuma. S tem 
je filozofija šola svobode.



V tem smislu je srečevanje ob praznovanju svetovnega dneva 
filozofije prispevek tako k filozofiji kot tudi k demokraciji: ker 
slavi mišljenje vseh, ki se ga udeležujejo, in ker spodbuja svo-
bodo v mišljenju. Vendar ta svoboda ni samovolja: ni v tem, da 
povemo, kar nam pade na pamet, temveč je sposobnost, da to, 
kar nam pade na pamet, poberemo in premislimo.

Predvsem pa se za tem skriva še ena razsežnost filozofije: etika 
odprtosti do sveta, želja videti, razumeti in premisliti skupaj z 
drugimi. Svoboda mišljenja ni samo svoboda, je tudi zaveza 
slediti razmisleku, upoštevati argumente, biti pripravljen spre-
meniti svoje stališče, če se v razmisleku izkaže, da je to potreb-
no. In filozofija je prostor, kjer se to pustolovščino spodbuja in 
omogoča. 

KAJ JE FILOZOFIJA IN ČEMU SE Z NJO UKVARJAMO?

Beseda »filozofija« je sestavljena iz grških besed »filein« in 
»Sofia«, ki pomenita »ljubiti« in »modrost«, tako da bi v sloven-
skem prevodu tej vedi lahko rekli »ljubezen do modrosti« ali 
kar »rado-vednost«. To poimenovanje se deloma sklicuje na 
Sokrata, enega najbolj znanih filozofov, ki je zase pravil, da »ve, 
da nič ne ve«, zaradi česar je bil najmodrejši med Atenčani. Vsi 
ostali so namreč mislili, da nekaj vedo, a se je to v pogovoru s 
Sokratom kmalu izkazalo za neresnico. Ideja »ljubezni do mod-
rosti« nam hkrati sporoča, da je filozofija nekaj posebnega v 
primerjavi z drugimi znanostmi, saj se ne postavlja s svojo do-
mnevno resnico in je posledično ne vsiljuje drugim, pač pa si 
zgolj prizadeva za modrost. To slednje je še posebej poudarje-
no v »rado-vednosti«, saj filozofija vse ljudi vabi, da se sprašu-
jejo glede sveta okoli sebe, pri čemer jih spodbuja, da so nad 
njim začudeni. Prav čudenje je namreč veliki grši filozof Aristo-
tel imel za izvor filozofije, s tem pa tudi vseh drugih znanosti. 
V filozofiji so zato, kot je poudarjal nemški filozof Hans Georg 



Gadamer, vprašanja skorajda pomembnejša od odgovorov, saj 
nas pozivajo k razmišljanju.

Razlogi, zaradi katerih se ukvarjamo s filozofijo, so številni. 
Gotovo pa je med pomembnejšimi ta, da je filozofija kot rado-
-vednost preprosto lastna vsakemu razmišljujočemu bitju. Že 
kot otroke nas zanima svet okoli nas in takoj, ko spregovorimo 
in si zastavimo prvo vprašanje, postanemo filozofi. Zato lahko 
rečemo, da je vsak človek kot misleče bitje po naravi filozof, pa 
naj to hoče ali ne. 

S filozofijo se je po drugi strani smotrno ukvarjati tudi zato, ker 
nam spraševanje o svetu razpira obzorja, ki nam dogodke lah-
ko prikažejo v novi luči. Čeprav včasih na vprašanja po smislu 
življenja, poslednjem bistvu sveta in podobnem ne dobimo 
odgovora, pa to še ne pomeni, da je bila naša energija, ki smo 
jo vložili v preučevanje teh vprašanj, vržena proč. Nasprotno, 
kaj lahko se zgodi, da je bila pot, ki smo jo prehodili, pomemb-
nejša od cilja in da smo na tej poti ustvarili kakšno novo per-
spektivo, s pomočjo katere lahko motrimo svet v novi luči. To 
pa lahko ima radikalne posledice za vse. To lahko ponazorimo 
s številnimi primeri iz zgodovine filozofije, denimo z zgodbo 
o nemškem filozofu Gottfriedu Wilhelmu Leibnizu, ki je živel v 
drugi polovici sedemnajstega stoletja. Leibniza  je med dru-
gim zanimalo, ali lahko najde bistvo sveta, ki bi bilo zapisano v 
matematični formuli. Da bi se dokopal do odgovora, je izumil 
zapis števil od nič do devet s pomočjo števk 0 in 1. To danes 
dobro znano idejo imenujemo binarni zapis števil, postala pa 
je temelj informatike. Če se nekoliko pošalimo, lahko rečemo, 
da brez Leibniza in njegovega spraševanja po bistvu sveta da-
nes nihče ne bi mogel sklepati prijateljstev, deliti fotografij in 
všečkati komentarjev na družbenih omrežjih.



FILOZOFIJA ZA OTROKE

»Kje smo?« vpraša štiriletna Ana.
»V Šiški?« odgovori njen stric.
»Kje je Šiška?« nadaljuje Ana.
»V Ljubljani.« 
»Kje je Ljubljana?« se spet oglasi Ana.
»V Sloveniji.« 
»Kje je Slovenija?« 
»V Evropi,« je stric že malo nestrpen.
»Kje je Evropa?« 
»Na Zemlji!« je kratek stric.
»Kje je Zemlja?« se ne utrudi Ana.
»V vesolju,« odgovori stric in upa, da se tu konča.
»Kje pa je vesolje?« vpraša Ana – in tokrat ne dobi odgovora. 

Ana ni izmišljen lik, pa tudi nobena izjema ni. Starejši smo že 
pozabili svojo otroško zvedavost, starši in vzgojitelji pa vedo, 
da majhni otroci sprašujejo in se ne naveličajo spraševati. In 
nekateri starši se zato pozneje tudi sami sprašujejo, kam je 
izginila radovednost, ki je krasila njihovega otroka, ko je bil še 
majhen, in kaj bi lahko naredili, da bi ohranili pri življenju to 
otroško zanimanje za vse naokrog. 

Morda je največja odlika ameriških filozofov Mathewa Lipmana 
in njegovih sodelavcev, začetnikov gibanja filozofija za otroke, 
da so znali opaziti otroška vprašanja in jim prisluhniti, pa tudi, 
da vprašanja otrok ne sežejo samo do samega roba našega 
sveta kakor v uvodnem primeru, temveč se ustavijo tudi ob 
tistem, kar je nam odraslim samoumevno, očitno in nezanimi-
vo, in z močjo misli pridejo od samoumevnega do negotovega, 
nejasnega in vprašljivega. Le da otrokom to ne vzbuja strahu in 
ne povzroča negotovosti, temveč lahko, vsaj nekateri, uživajo v 
igranju z idejami.



Ideja, da je filozofija nekaj hudo zapletenega in abstraktnega, 
nekaj, kar naj na naše urnike pride šele v zadnjih letnikih sre-
dnjih šol oziroma šele na fakultetah, je zato zmotna. Tega se 
ni nihče zavedal bolj od Lipmana, ki je v sedemdesetih letih 
dvajsetega stoletja zasnoval program »Filozofija za otroke«. 
Ta je bil mišljen kot odgovor na skrb vzbujajočo intelektualno 
zaspanost študentov, s katerimi se je Lipman srečeval na svojih 
predavanjih. Po premisleku, kako se spopasti s to težavo, je za-
čel z razvojem programa, ki se je osredinil na negovanje kritič-
nega mišljenja in razumskih veščin že pri otrocih v osnovni šoli.
Osnovna ideja filozofije za otroke ni poučevanje otrok tako, da 
bi otrokom v glavo vcepljali kakšne informacije o filozofiji, pač 
pa učenje razmišljanja. Program počiva na Sokratovi pedagoški 
metodi, katere cilj ni prenos vednosti, temveč usmerjanje učen-
ca na pot lastnega spoznavanja in osmišljanja sveta. Osnovni 
cilj filozofije za otroke je tako spodbujanje samostojnega miš-
ljenja otrok in učenje argumentacije. Otroci se pri tem naučijo 
navajati in pretresati razloge za svoja prepričanja, kar pomeni, 
da skušajo ugotoviti ne le, kaj mislijo, temveč tudi, zakaj tako 
mislijo. Obenem ugotavljajo, katera od njihovih prepričanj so 
dobro utemeljena in katera ne. Tega ne počnejo sami, temveč v 
pogovoru z vrstniki, pri čemer vadijo veščine dialoga.

Dejavnosti, povezane s filozofijo za otroke, navadno poteka-
jo tako, da moderator skupini otrok prebere izbrani odlomek 
ali pravljico, pri čemer lahko otroci, če že znajo brati, berilo 
preberejo sami. Prebrano služi kot iztočnica za skupno spraše-
vanje otrok, ki se izteče v pogovor, v katerem otroci premislijo 
vprašanja, ki so se jim zastavljala. Dialog učencev v skupnosti 
raziskovanja usmerja moderator, tako da skrbi za rdečo nit raz-
prave s pomočjo ustrezno zastavljenih vprašanj, vsebinsko pa 
v pogovor ne posega. Pri zastavljanju vprašanj pazi, da otrok 
ne poziva zgolj k obnovi slišanega in poznanega, temveč k 
samostojni primerjavi situacij in stališč, vživljanju, iskanju razlo-
gov ipd. Zelo pomembno je še, da moderator poleg kreativno-
sti in kritičnosti spodbuja tudi sodelovalno in skrbno mišljenje. 



Cilj teh dejavnosti pa ni zgolj v tem, da se otroci učijo kritično 
razmišljati, javno nastopati, poslušati druge in iskati odgovore 
na vprašanja. Cilj je tudi in morda predvsem v tem, da se otro-
kom da prostor, kjer si lahko zastavljajo vprašanja, ki so njihova 
lastna vprašanja, in da pri iskanju odgovorov na svoja vpraša-
nja lahko najdejo glas, ki je njihov lasten glas.
Filozofija za otroke v Sloveniji ni nov program. Na nekaterih 
osnovnih šolah se izvaja kot samostojen predmet, pogosto 
pa je v pedagoški proces vključena kot vezni člen, ki s svojim 
poudarkom na kreativnem in kritičnem mišljenju otrok med-
predmetno povezuje različne stroke, od naravoslovja, družbe 
do jezika in umetnosti. Spletna stran Društva za razvoj huma-
nistike zainteresiranim ponuja veliko materialov, predlaganih 
dejavnosti in učnih priprav, ki so dostopni na povezavi: 

http://ucilnica.zofijini.net/category/otroke/ 
 

ilustracija in oblikovanje: Luka Mancini



SVETOVNI DAN FILOZOFIJE 2019: 
PREVREDNOTIMO VREDNOTE
Letošnji središčni dogodek ob svetovnem dnevu filozofije, ki bo po-
tekal 21. novembra 2019 v Kopru, nosi naslov »Prevrednotimo 
vrednote«, posvečen pa je filozofiranju z otroki in mladostniki. 

Srečanje se bo začelo ob 12. uri v dvorani sv. Frančiška 
Asiškega, potekalo bo pa kot forum oziroma okrogla miza. 

Na okrogli mizi bodo sodelovali trije filozofi: dr. Smiljana Gartner 
s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, dr. Tomaž Grušovnik 
s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ter Gorazd Brne, 
profesor filozofije in ravnatelj Gimnazije Ilirska Bistrica.

Osrednja prireditev Unescovega svetovnega dneva filozofije 2019 
v Sloveniji letos temelji na skupnem razmišljanju o moralnih, druž-
benih in okoljskih problematikah, povezanih s filozofijo. Vključuje 
tako otroke kot tudi šolane filozofe. Prvi so svoja mnenja podali v 
knjigi z naslovom Kakšno Slovenijo si želim? (izdajatelj društvo Jasa), 
drugi pa bodo svoje misli razvijali kot odgovor na te ideje. Obojim 
se bodo pridružili še dijaki srednjih šol, ki bodo popestrili dogajanje 
s svojimi filozofskimi projekti na temo refleksije skupnih vrednot, 
vključujoč filmsko gradivo. Gre za prvi tak eksperiment v skupno-
stnem razmišljanju, ki skuša poudariti tako nujo filozofije pri 
pretresanju aktualnih družbenih problematik kot tudi njen univerzal-
ni značaj, namreč dejstvo, da se lahko v filozofsko debato vključijo 
tako profesionalci kot laiki, tako odrasli kot otroci.

Unescov svetovni dan filozofije, ki ga obeležujemo vsak tretji četrtek 
v mesecu novembru, poskuša poudariti pomen filozofije za člo-
veštvo. Podobno kot presunljive antične zgradbe ali naravne zname-
nitosti je tudi filozofska misel dragocen zaklad človeštva, ki 
je morda še krhkejši, ker je nematerialen. Da bi se pozabi izognili in 
da bi filozofijo nadalje razvijali, jo negovali in približevali javnosti, jo 
skupaj počastimo. 

Svetovni dan filozofije ima v Sloveniji svojo lastno spletno stran: 
www.danfilozofije.net
 


