
Sztuka dociekań filozoficznych

Wstęp

Edukacja filozoficzna, edukacja globalna, czy szerzej  – nowoczesna edukacja jako taka,
wymaga zarówno od nauczyciela, jak i od ucznia, specyficznego podejścia. Współczesna
szkoła, zwłaszcza w nurcie edukacji alternatywnej, stawia przed jej twórcami wyzwanie
kształcenia  w  dzieciach  i  młodzieży  postawy,  która  pozwoli  im  dobrze  i  twórczo
funkcjonować  w  społecznej  rzeczywistości.  Aby  skutecznie  realizować  cele,  które  są
stawiane  w  takiej  edukacji  potrzeba  szczególnych  umiejętności,  jakimi  są  wrażliwość,
umiejętność  dostrzegania  powiązań,  empatia  i  pewna  poznawcza  otwartości,  która
wyraża się poprzez postawę ciekawości. 

Dociekania  filozoficzne  są  jednym  ze  sposobów,  by  te  specyficzne  umiejętności
kształtować. Same dociekania filozoficzne towarzyszą ludzkości przynajmniej od czasów
antycznej  Grecji  i,  jako pewien  sposób myślenia  o  świecie,  możemy je  obserwować w
działalności filozoficznej od czasów Platona aż po filozofię współczesną. Aby przekonać
się  jak  wyglądał  taki  sposób  myślenia  wystarczy  sięgnąć  po  "Dialogi"  Platona.
Współcześnie  dociekania  filozoficzne  wkraczają  do  szkół  na  całym  świecie  i  są
rozpowszechniane w ramach programu Philosophy for  Children (Filozofia  dla  Dzieci)
opracowanego  przez  Matthew Lipmana,  profesora  Uniwersytetu  w Columbii.  Lipman
postulował  wprowadzenie  edukacji  filozoficznej  do  szkół  –  od  poziomu  szkoły
podstawowej  aż  do  matury.  Taka  edukacja  miałaby  bazować  przede  wszystkim  na
prowadzonych wspólnie przez nauczyciela i uczniów dyskusjach o charakterze dociekań
filozoficznych. Lipman podkreślał rolę tworzącej się wówczas "wspólnoty dociekającej", w
której  to  wszyscy  uczniowie  i  nauczyciel  wspólnie,  na  równych  prawach,  dociekają
prawdy o rzeczywistości.

Przyglądając  się  dyskusjom  o  charakterze  filozoficznym  –  zarówno  tym,  które
prowadzone są współcześnie przez nauczycieli  wraz z uczniami,  jak i  tym, z  którymi
stykamy się np. w Platońskich Dialogach – możemy opisać podstawowe etapy przebiegu
dyskusji  filozoficznej,  jej  charakter,  cele  oraz  rolę  prowadzącego.  Mimo  to  dociekania
filozoficzne nie stanowią metody dydaktycznej w ścisłym tego słowa znaczeniu. Są one
raczej sztuką, niż konkretnym narzędziem metodycznym. 

Dociekania filozoficzne jako sztuka

Aby wkroczyć na drogę sztuki dociekań filozoficznych, czy ogólniej – na drogę filozofii –
potrzebna jest szczególna postawa. Mówi się, że początkiem filozofii jest zdziwienie, i tak
też jest z dociekaniami filozoficznymi. Ich początkiem jest otwarta postawa ciekawości,
zdolności do dziwienia się i zadawania pytań, kwestionowania oczywistości. Szczególnie
ważną  rolę  w  dociekaniu  filozoficznym  pełnią  głębokie  pytania.  Pytania  takie  zadaje
każdy z nas, na pewnych etapach swojego życia. Dzieci są mistrzami tego typu pytań –



dociekają  jaki  jest  świat,  ciekawią  się  wszystkim,  co  je  spotyka,  są  otwarte  na  nowe
doświadczenia i mądrość, która z nich płynie. Pytają "co to jest...?", "dlaczego...?", "co by
było, gdyby...?". Kolejnym życiowym etapem, na którym pytania filozoficzne pojawiają się
znów  z  wielką  siłą  jest  okres  dorastania.  Młodzi  ludzie  zadają  je,  często  nie  wprost,
próbując określić na nowo swoją tożsamość. Pytają o sens otaczającego ich świata, o to kim
są.  Dorośli  często  natomiast  stawiają  sobie  ważne  egzystencjalnie  pytania  wtedy,  gdy
doświadczają kryzysu, sytuacji granicznych, często wówczas, gdy kończy się jakiś etap ich
życia. 

Wszyscy mamy naturalną skłonność i zdolność do ciekawienia się światem, dociekania
jego  istoty  i  zadawania pytań,  które  przełamują  pewien  zastany  porządek,  podważają
oczywistości.  Sztuka  dociekań  filozoficznych  opiera  się  w  największej  mierze  na  tej
naturalnej skłonności. Uczniowie, bez względu na wiek, chętnie podążają w tym procesie
zadawania  pytań  za  nauczycielem.  Nauczyciel  z  kolei  jest  w  tym procesie  inspiracją,
motywuje  i  swoją  postawą  daje  wzorzec  do  naśladowania.  Dlatego  też  dociekania
filozoficzne są bardziej sztuką, niż metodą dydaktyczną. Nauczyciel bowiem powinien w
nich sam cechować się taką postawą otwartości, ciekawości i gotowością do tego, by pytać,
a pytając podważać pewne oczywistości. 

Korzyści płynące z dociekań filozoficznych

Można wymienić szereg korzyści, wynikających z prowadzenia dociekań filozoficznych, a
wśród nich między innymi:

• wspieranie i pogłębianie naturalnej ciekawości świata;
• pogłębianie otwartości poznawczej;
• dostrzeganie starych problemów w nowym świetle;
• uczenie się dostrzegania powiązań, w tym globalnych powiązań zachodzących w

świecie;
• zwiększanie wrażliwości;
• ćwiczenie  empatii,  poprzez  stykanie  się  z  innymi  punktami  widzenia  na  dany

problem;

Trudności w prowadzeniu dociekań filozoficznych

Główną i podstawową trudnością nauczyciela w prowadzeniu dociekań filozoficznych jest
wykształcenie  w sobie  samym postawy  otwartości.  Z  reguły,  gdy  nauczyciel  sam jest
mocno zakorzeniony w takiej postawie oraz przekonany do sensu prowadzenia dociekań
filozoficznych – uczniowie pójdą za nim.  Dorosły,  który prowadzi  taką formę pracy z
dziećmi i młodzieżą powinien sam w sobie poszukiwać zaciekawienia tym, co mają do
powiedzenia jego rozmówcy i być gotowym na to, by ich wysłuchać. Warto, by pobudził
również  w  sobie  swoje  pokłady  kreatywności,  wyobraźni  i  posłuchał  głosu  swego
wewnętrznego dziecka, które dziwi się, nie wie i nie boi się zadawać pytań, nawet jeśli
wydają  się one głupie.



Choć dociekania filozoficzne same w sobie są odpowiednie zarówno dla dzieci, młodzieży,
jak i dorosłych, praca z każdą z tych grup niesie ze sobą pewne ograniczenia. Dzieci w
wieku  przedszkolnym mogą  ciekawić  się  i  dziwić,  jednak  nie  są  w stanie  prowadzić
dyskusji  a  ich  umiejętności  poznawcze są  mniejsze  niż  u  starszaków. Dzieci  w wieku
wczesnoszkolnym  mogą  wyrażać  swoje  opinie,  zadawać  pytania  i  w  ograniczonym
zakresie prowadzić dyskusję. Pracując z nimi warto sięgać po baśnie, opowieści oraz różne
formy plastyczne. Starsze dzieci i młodzież mogą w zasadzie uczestniczyć w dyskusji na
podobnych zasadach jak dorośli. Można zaproponować im zasady udziału w dyskusji i
zaproponować pewną dyscyplinę  -  ich wypowiedzi  są uporządkowane,  argumentacja
rozbudowana itd. W przypadku młodzieży jednak można napotkać na opór, związany z
tym,  że  tego  typu  dociekania  będą  budziły  ich  zawstydzenie.  Warto  wtedy  łagodnie
zachęcać  ich  do  zaangażowania  oraz  pomyśleć  nad  jakimś  kreatywnym  sposobem
zainspirowania ich, zburzenia ich wiary w oczywistości, być może zastosowania jakiejś
małej prowokacji...

Praktykowanie dociekań filozoficznych

Poniżej  opisuję  dwa  ćwiczenia,  które  mogą  być  wstępem  do  prowadzenia  dociekań
filozoficznych,  rozumianych  jako  dyskusja  o  takim  charakterze.  Można  je  również
wykorzystać  jako  inspirujące  i  pobudzające  ćwiczenie  wprowadzające  do  tematu  z
zakresu edukacji globalnej.

1. Głębokie pytania

Uczestnicy  siadają  w  kręgu.  Prowadzący  lub  jeden  z  uczestników/uczestniczek
proponuje temat/problem, który wydaje się dla niego ważny. Następnie wszyscy w
spontaniczny  sposób  zadają  na  głos  pytania.  Punktem  wyjścia  jest  problem
przestawiony na początku, później proces idzie swoim tokiem. Jedyną zasadą jest
to,  że  można  wypowiadać  wyłącznie  pytania.  Po  jakimś  czasie  prowadzący
przerywa cały proces – może to być z góry ustalony czas lub prowadzący może
przerwać ten proces intuicyjnie w wybranym przez siebie momencie. Później cała
grupa może przyjrzeć się temu, co spontanicznie i swobodnie zadawane pytania
wniosły do problemu. Można też pomówić o tym, co było łatwego a co trudnego w
tym procesie,  jakie  spostrzeżenia  mają  uczestnicy.  To ćwiczenie sprawdza się  w
grupach od ok. V kl szkoły podstawowej aż po dorosłych.

2. Badanie tematu za pomocą pytań  

Celem  ćwiczenia  jest  pogłębienie  rozumienia  danego  tematu  i  dostrzeżenie
wcześniej  nie  widzianych  związków.  Uczestnicy  w  małych  grupach  (4-8  osób)
dostają do "rozpracowania" pewien problem np. "Prawa zwierząt". W określonym
czasie  (w  zależności  od  wieku,  dynamiki  grupy,  ilości  uczestników  takiej
"grupki"ok.  20-45  min)  mają  za  zadanie  wypisać  na  kartce  jak  największą  ilość
pytań  związanych  z  tym  problemem  (pytania,  które  mogą  się  pojawić  w  tym



przykładzie to np. "Jakie prawa mają obecnie zwierzęta?", "Czy prawa zwierząt są
przestrzegane?" ale też: "Dlaczego zwierzętom przysługują jakiekolwiek prawa?").
Dalsza praca ze stworzonymi listami pytań może przebiegać następująco: najpierw
uczestnicy odczytują pytania na forum, następnie starają się uporządkować pytania
dzieląc  je  na  takie,  na  które  można  znaleźć  w miarę  łatwo  odpowiedzi  ("Jakie
zwierzęta mają obecnie prawa?") i takie, które mają naturę filozoficzną, czy etyczną
i  nie  jest  łatwo  znaleźć  na  nie  odpowiedzi  ("Dlaczego  zwierzętom  przysługują
jakiekolwiek prawa?"). Te drugie pytania mogą być inspiracją do dyskusji, która ze
swej natury będzie miała charakter filozoficzny (czy etyczny). Jakkolwiek jednak
nie postąpilibyśmy później z zadanymi tu pytaniami – dla uczestników ważne jest
samo ich zadanie, usłyszenie ich, a być może wtedy któreś z nich zapadnie im w
pamięć i skłoni do refleksji, zachęci do samodzielnych poszukiwań. To ćwiczenie
można  prowadzić  z  powodzeniem  ze  starszymi  uczniami  szkoły  podstawowej,
uczniami gimnazjów i liceów.
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