
               РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ``НЕДЕЉА ФИЛОЗОФИЈЕ`` У
                  ГИМНАЗИЈИ ``ПЕТРО КУЗМЈАК`` РУСКИ КРСТУР

Драга Зорице,
Одмах  на  почетку  излагања,  узимам  слободу  да  ти  се  обраћам
непосредно, надам се да ми нећеш замерити. Како смо од 5.03.2021.
прешли на он лине наставу у целости због неповољне епидемолошке
ситуације,  нисам  у  потпуности  била  сигурна  на  који  ћу  начин
реализовати  програм.  Ипак,  на  крају  сам  се  одлучила  за  он  лине
радионице  преко  платформе  гугл  мита  коју  иначе  користимо  у
настави.

Од 22.03.-26.03.2021. сам реализовала програм са ученицима треће и
четврте године гимназије,  била ми је  намера да  обухватим и ниже
разреде основне школе али се за такво нешто није указала прилика. 
Структура тематике програма је примарно обухватала лични приступ
ученика ка филозофији из тога разлога јесте наслов ``Филозофија и
ја``.  Намера ми је  била да  у непосредном односу,  ученици искажу
своје  мишљење  на  који  начин  доживљавају  филозофију  односно
филозофске  концепте,  идеје  да  ли  успостављају  корелацију  између
поменутих идеја и свакодневног личног искуства, других области…

Међутим, нит водиља која се повлачила између тематских јединица
које  смо  обраћивали  јесте  Филозофија  образовања  у  форми
аксиологије  знања.  Шта  знање јесте,  однос  вере  и  знања,  примена
знања  у  програму  ``филозофија  с  децом``  и  ``филозофско
саветовање.``  Наравно,  успоставила  сам  корелацију  између
поменутих тема са ``критичким мишљењем`` шта оно представља од
антике – Платонов мит, паидеиа, нвовековни концепт знања Бекон –
идоли што уједно и јесте оквир лекција које смо радили.

Програм  сам  представила  у  облику  презентације  што  је  у  датом
тренутку  мени  а  и  ученицима  била  технички  најприхватљивија
варијанта.  Презентација  садржи  и  одговоре  ученика,  колико  сама
форма презентације дозвољава. 
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 Програм  недеља  филозофије  је  објављен  на  школском  инстаграм
профилу, у гугл учионици сам поставила постер као и кратак флајер о
он лине радионици.
Сам  рад  са  ученицима  током  програма  је  протекао  у  пријатној
атмосвери.
Радионица је била базирана на Сократовом методу питања и одговора.

Задовољна  сам  што  смо  и  на  овакав  начин  обележили  недељу
филозофије, надам се да ће у годинама које су пред нама сам програм
еволуирати и добити форму коју заслужује. 
Уколико би материјал који ти прослеђујем, задовољио критеријуме да
добије свој штампани облик, ја бих те замолила да ми дати материјал
проследиш било у штампаном или дигиталном облику.

Из тога разлога у прилог ти остављам адресу као и контакт телефон.
Такође бих те замолила Зорице као искуснијег професора који се бави
филозофијом  на  темељан  начин  да  ми  укажеш  на  грешке  у  раду,
искрено много би ми значило.

У  мејлу  прослеђујем  целокупни  материјал  у  вези  обележавања
недеље филозофије.

Вукасовић Далиборка
064/18-26-432
vukasovicdaliborka@gmail.com

Свако добро. 
Вукасовић.Д.
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