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Temat lekcji
U źródła pytań istotnych.
Klasa/czas trwania lekcji
klasa I, 45 minut
Cele
Uczeń:
 dostrzega naturę pytań filozoficznych,
 charakteryzuje pytania filozoficzne, podając ich najważniejsze cechy: ogólność,
racjonalność, orientacja na to, co ostateczne lub podstawowe,
 wskazuje pytania o charakterze filozoficznym,
 przytacza argumenty filozoficznych pytań powstałych na gruncie nauki,
 podaje przykłady naukowych rozwiązań wynikających z filozoficznych problemów.
Metody/Techniki/Formy pracy: dyskusja, pogadanka, analiza pytań i odpowiedzi,
praca samodzielna, praca w grupach, graficzny zapis mapy myśli.
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, stanowiska komputerowe dla każdego
ucznia.
Opis przebiegu lekcji
1. Faza wprowadzająca
Nauczyciel przedstawia uczniom temat, cel lekcji i kryteria sukcesu.
2. Rozmowa sondująca:
 Dlaczego zadajemy pytania?
 Czy wszystkie pytania są równie ważne?
 Jakie pytania stawia filozofia?
3. Faza realizacyjna
a. Uczniowie zapisują przykłady różnych pytań, które pojawiają się na tablicy
interaktywnej i są widoczne dla wszystkich. Nauczyciel steruje procesem tak,
by nastąpiło zróżnicowanie wagi wypowiedzi oraz by pojawiły się pytania
„filozoficzne”. [Nauczyciel może skorzystać z gotowego zestawu pytań, które
wyświetlą się na tablicy, wtedy zadaniem uczniów jest wskazanie pytań
filozoficznych i zaznaczenie ich kolorem.]
b. Nauczyciel prosi o wykonanie tabeli składającej się z dwóch kolumn, które
podpisują: pytania dotyczące życia codziennego oraz pytania naukowe
(wymagające wiedzy ogólnej).
c. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie podanych w poprzednim zadaniu
pytań do odpowiednich kolumn.
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4. Na tablicy pozostaną pytania, których uczniowie nie przyporządkują do żadnego
z typów. Zanim uczniowie zajmą się pozostawionymi pytaniami, nauczyciel prosi
o podanie cech przyporządkowanych pytań. Nauczyciel może stosować techniki
naprowadzające. Pytania z kolumny pierwszej mają znaczenie w praktycznej
komunikacji międzyludzkiej. Pytania z kolumny drugiej odsyłają nas do wiedzy
traktowanej użytkowo bądź jako cel sam w sobie. Odpowiedzi na pytania
nieprzyporządkowane nie dadzą się rozstrzygnąć przez odwołanie ani do faktów,
ani do dorobku wiedzy. Ten zakres pytań jest głównie terenem filozofii. Uczniowie
dodają trzecią kolumnę, do której przyporządkują pytania o charakterze
filozoficznym.
5. Ćwiczenie: waga pytań: Czy wszystkie pytania są równie ważne?
a. Uczniowie podzieleni na grupy 4-6-osobowe przyznają pytaniom z tabeli ocenę
w skali od 1 do 5. Pojawią się kontrowersje: pytania praktyczne mogą wydać
się ważniejsze od pytań ogólnych, pytania dotyczące wiedzy przyrodniczej od
pytań „filozoficznych”. Interesujące jest kryterium następujące: na które pytania
łatwiej odpowiedzieć?
6. Ćwiczenie: Analiza pytań Immanuela Kanta
a. Nauczyciel przedstawia trzy pytania postawione przez Immanuela Kanta:
Co mogę wiedzieć? Co powinienem czynić? Czego mogę się spodziewać?
b. Uczniowie w grupach przeprowadzają swobodną interpretację wybranego
pytania kantowskiego tworząc do niego graficzną mapę odpowiedzi (w formie
mapy myśli).
7. Podsumowanie lekcji
a. Czy na każde pytanie jest odpowiedź?
b. Zadanie domowe: Spróbuj sformułować trzy nurtujące Cię lub Twoim zdaniem
ciekawe pytania dotyczące otaczającej Cię rzeczywistości.

