Uvod
Izhodiščne informacije in
didaktična perspektiva
Filozofija za otroke (FZO) je pristop, ki ga je razvil profesor
Matthew Lipman, na katerega so vplivali pedagoški
psihologi in filozofi, med njimi Vigotski, Piaget in Dewey, pa
tudi tradicija sokratskega dialoga. FZO gradi na mišljenju
višjega reda (na kritičnem, ustvarjalnem in sočutnem
mišljenju) in na sposobnostih poizvedovanja,
utemeljevanja, poslušanja in dialoga. Otroke spodbuja k
postavljanju njihovih lastnih filozofskih vprašanj.
Usmerjevalec otroke podpira pri njihovem lastnem
razmišljanju, utemeljevanju in raziskovanju, pa tudi pri
razvijanju njihovih idej s pomočjo idej drugih v
medsebojnem dialogu. Pri FZO usmerjevalec spodbuja
pogovore med učenci o filozofskih vprašanjih, ki jih vodijo
učenci sami. Vloga usmerjevalca je ključna za zagotovitev
kakovostnega dialoga in napredka pa tudi vključenosti v

10-14
11 x 60 min.
tabla/listna tabla;
Ta modul učiteljem in učencem ponuja orodje
za razmišljanje o vprašanjih, povezanih z
demokracijo, med drugim o pravici, strpnosti …
Kozmopolitske teme

izobraževalni program. S številnimi študijami je dokazano,
da FZO vpliva na spoznavni, osebni, socialni in čustveni
razvoj otrok. FZO otroke in mlade odrasle spodbuja k
samostojnemu razmišljanju in k razvijanju sposobnosti
dialoga.

Učni rezultati
Kompetence
Kritično mišljenje, ustvarjalno mišljenje, sposobnosti
razmišljanja, preiskovanja, dialoga.

Načrt učnih ur
Abbreviations:
D

= Dejavnost

DN

= Domača naloga

MU

= Mnenje učencev

Di

= Diskusija
= Skupinsko delo

DD

= Delo v dvojicah
= Predhodna študija učitelja

PU

= Prezentacije učencev
= Učiteljeva prezentacija

SD

PŠU

UP

Učna ura št. 1 : Distributivna
Faza

Vsebina

Uvod

Priprava

(10 min.)

pravičnost

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Distributivna
pravičnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal
razmišljanje pri učencih med pogovorom o
vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Postavite stole v krog
Med učence razdelite kopije vaj

Vrsta aktivnosti

PŠU
UP

M2
Vaja
»Distributivna
pravičnost«

Učitelj med učence razdeli kopije vaje Distributivna
pravičnost, predstavi temo in učence povabi, naj
preberejo vprašanja.

MU

(5 min.)

Učenci naj začnejo z branjem vprašanj in
razmišljanjem o njih.

Razprava

Učitelj spodbuja razpravo med učenci o vprašanjih v

Di

(40 min.)

vaji Distributivna pravičnost. Pozove jih, naj se s
sošolci pogovarjajo o problemih, ki se jim zdijo
pomembnejši. Učencem ni treba odgovoriti na vsa
vprašanja. Vprašanja naj ustvarijo filozofski dialog in
učitelj naj za vse odgovore učencev zahteva
utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso dovoljeni),
da pripomore k razvoju kritičnega razmišljanja o
pomenu distributivne pravičnosti.

M1
Vodilna zamisel
»Distributivna
pravičnost«

Izvedba

Glavni del

Mediji,
pripomočki

Učna ura št. 2 : Distributivna

pravičnost in enakost

Faza

Vsebina

Uvod

Kako naj vsak dobi za jesti?

(10 min.)

Priprava

Vrsta aktivnosti

PŠU
UP

pravičnost«
M3
Vaja »Kako naj

razmišljanje pri učencih med pogovorom o
vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Postavite stole v krog

vsak dobi za
jesti?«

Med učence razdelite kopije vaj

Izvedba
Učiteljica razred razdeli v majhne skupine in med
skupine razdeli kopije vaje Kako naj vsak dobi za
jesti? Predstavi temo in učence povabi, naj preberejo
besedilo vaje.

(15 min.)

Učenci morajo kot skupina poiskati rešitev problema
v vaji Kako naj vsak dobi za jesti? Svoja mnenja in

SD

razmišljanja delijo s sošolci.
Razprava
(30 min.)

Ko dokončajo nalogo, se razred skupaj pogovarja o
vsaki rešitvi problema. Učenci morajo utemeljiti svoje
izbire.

M1
Vodilna zamisel
»Distributivna

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Distributivna
pravičnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal

Glavni del

Mediji,
pripomočki

Di

Učna ura št. 3 : Poštenost
Faza

Vsebina

Uvod

Priprava

(5 min.)

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Distributivna

Vrsta aktivnosti

PŠU
UP

pravičnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal
razmišljanje pri učencih med pogovorom o
vprašanjih, ki jih načenja vaja.

Mediji,
pripomočki
M1
Vodilna zamisel
»Distributivna
pravičnost«
M4

Postavite stole v krog
Med učence razdelite kopije vaj

Vaja
»Poštenost«

Izvedba
Učitelj vsem učencem naroči, naj napišejo svojo
definicijo besede »poštenost« (vaja Poštenost). Poleg
definicije morajo navesti tudi nekaj primerov.
Glavni del

Učenci samostojno pišejo definicije in primere.

MU

Ves razred primerja svoje definicije in primere in
razpravlja o njih.

Di

(10 min.)

Razprava
(20 min.)

M4
Vaja
»Poštenost«

Razprava
(20 min.)

Učitelj med učenci spodbudi razpravo o vprašanjih v
vaji Kaj je pošteno? Učencem ni treba odgovoriti na
vsa vprašanja. Vprašanja naj ustvarijo filozofski
dialog in učitelj naj za vse odgovore učencev zahteva
utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso dovoljeni),
da pripomore k razvoju kritičnega razmišljanja o
distributivni pravičnosti.

Di

M5
Vaja »Kaj je
pošteno«

Učna ura št. 4 : Primeri
Faza

Vsebina

Uvod

Priprava

(5 min.)

distributivne pravičnosti

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Distributivna
pravičnost, da bo lahko usmerjal in spodbujal
razmišljanje pri učencih med pogovorom o

Vrsta aktivnosti

PŠU
UP

M6
Vaja »Primeri
distributivne
pravičnosti«

Izvedba

Dodatni
pripomočki
tabla/listna
tabla

Učiteljica na tablo napiše različne situacije,
predstavljene v vaji Primeri distributivne pravičnosti.

(45 min.)

Učiteljica učence povabi, naj razmišljajo o tem, ali in
na kakšen način lahko situacije na tabli predstavljajo
primere distributivne pravičnosti in kakšni so razlogi
za to.

M1
Vodilna zamisel
»Distributivna
pravičnost«

vprašanjih, ki jih načenja vaja.
Postavite stole v krog
Pripravite listno tablo (flip chart)

Razprava

Mediji,
pripomočki

MU
Di

Učna ura št. 5 : Prav
Faza

in narobe

Vsebina

Vrsta aktivnosti

Mediji,
pripomočki

Uvod
(5 min.)

Priprava
Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Prav in narobe,
da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri

PŠU
UP

M7
Vodilna zamisel
»Prav in narobe«

učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja
vaja.

M8
Vaja »Prav in

Postavite stole v krog
Med učence razdelite kopije vaj

narobe«

Izvedba
Učitelj med učence razdeli kopije vaje Prav in narobe
in jih povabi, naj preberejo primere ter za vsak primer
razmislijo, ali ga lahko označimo s »prav« ali
»narobe«.
Glavni del

Učenci svoje ugotovitve delijo s sošolci. Za vsako

(15 min.)

izbiro naj navedejo razloge in merila, ki so jih
uporabili pri presoji.

Razprava

Učenci s pomočjo učitelja razmišljajo, ali res obstaja

(40 min.)

univerzalen način za opredelitev, kaj je prav in kaj
narobe, ali pa se to, kaj je prav in kaj narobe,
spreminja glede na kontekst, zgodovinsko obdobje ali
kulturo.

MU

Di

Učna ura št. 6 : Pravilno
Faza

in napačno ravnanje

Vsebina

Vrsta aktivnosti

Mediji,
pripomočki

Uvod
(10 min.)

Vroči krompir – pravilno in napačno
ravnanje

PŠU
UP

Priprava

M7
Vodilna zamisel
»Prav in narobe«
M9

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Prav in narobe,
da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri

Aktivnost »Vroči
krompir –

učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja

pravilno in

vaja.
Postavite stole v krog

napačno
ravnanje«

Pripravite predvajalnik glasbe

Dodatni
pripomočki

Pripravite žogo
Pripravite listno tablo (flip chart)

tabla/listna

Izvedba

tabla
žoga

Učitelj predstavi aktivnost, opisano v Vroči krompir –
pravilno in napačno ravnanje.
Glavni del
(15 min.)

Med aktivnostjo učitelj na tablo zapisuje vse primere
pravilnega ali napačnega ravnanja, ki jih navedejo

D

sodelujoči.

Dodatni
pripomočki
tabla/listna
tabla

Razprava
(30 min.)

Ko učenci zaključijo z aktivnostjo, jih učitelj povabi,
naj navedejo razloge za svoje izbire. Verjetno se ne
bodo o vsem strinjali, kar je lahko spodbuda za
razpravo.

Di

Učna ura št. 7 : Kaj
Faza

Vsebina

Uvod

Priprava

(10 min.)

boš storil?

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Prav in narobe,

Vrsta aktivnosti

PŠU
UP

da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri

Mediji,
pripomočki
M7
Vodilna zamisel
»Prav in narobe«

učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja
vaja.

M10
Vaja »Kaj boš

Postavite stole v krog

storil?«

Izvedba
Učiteljica med učence razdeli kopije vaje Kaj boš
storil?. Povabi jih, naj preberejo primere in razmislijo
o opisanih situacijah.
Razprava

Učenci naj se med seboj pogovarjajo o razlogih za

(40 min.)

svoje izbire in o merilih, ki so jih uporabili pri
odločanju.

Di

Učna ura št. 8 : Pravilo
Faza

večine

Vsebina

Vrsta aktivnosti

Mediji,
pripomočki

Uvod
(5 min.)

Večina in manjšina
Priprava

PŠU
UP

»Pravilo večine«

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Pravilo večine,
da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri

M12
Aktivnost

učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja
vaja.

»Večina in
manjšina«

Postavite stole v krog

Izvedba
Učiteljica predstavi temo aktivnosti, kot je razložena
v vodilni zamisli Pravilo večine.
Glavni del

D

(15 min.)

Učenci izpostavijo nekaj predlogov in utemeljijo,
zakaj podpirajo te in ne drugih.

Razprava

Učenci v razpravi izberejo dva izmed treh predlogov

Di

(40 min.)

in o njiju glasujejo. Verjetno bo večina izbrala enega
izmed njiju. Nato učenci vprašajo drug drugega, zakaj
se ni glasovalo o drugih predlogih, tiste, ki so v
manjšini, pa vprašajo, ali so v kakršnem koli pogledu
zadovoljni s končno izbiro. Če niso, naj skuša večina
ostale prepričati, da je končna izbira pravilna. Lahko
pa tudi manjšina prepriča večino, da se glasovanje
ponovi in se vključi druge predloge.

M11
Vodilna zamisel

Učna ura št. 9 : Skupščina
Faza

Vsebina

Vrsta aktivnosti

Mediji,
pripomočki

Uvod
(10 min.)

Priprava
Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Pravilo večine,
da bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri

PŠU
UP

M11
Vodilna zamisel
»Pravilo večine«

učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja

M13

vaja.
Postavite stole v krog

Aktivnost
»Skupščina«

Izvedba
Učiteljica razdeli učence v dve skupini in vsaki
skupini naroči, naj poišče problem, o katerem bo
razpravljala in ga rešila, kakor je pojasnjeno v
aktivnosti Skupščina. Problem je lahko resničen, na
primer podaljšanje odmora med učnimi urami ali
načrtovanje preizkusov znanja. Vsaka skupina mora
ugotoviti, kdo je naslovnik prošnje (na primer
ravnatelj v primeru odmorov ali učiteljica v primeru
izpitov), in izbrati svojega govornika.
Razprava

Vsaka skupina mora svojega govornika izbrati, ne

(45 min.)

izvoliti. Zato mora vsaka skupina najprej razpravljati
in pojasniti dobre razloge in merila za izbiro. Nato
vsaka skupina razpravlja o tem, kako predati prošnjo
naslovniku, kakšne razloge navesti in kakšni so
pričakovani izidi. Potem vsak govornik prošnjo svoje
skupine predstavi drugi skupini, kakor da bi govoril z
dejanskim naslovnikom. Kateremu govorniku bo
uspelo ustrezno poročati, o čem je tekla razprava na
skupščini skupine?

D

Učna ura št. 10 : Solidarnost
Faza

Vsebina

Vrsta aktivnosti

Uvod

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Solidarnost, da

PŠU

(15 min.)

bo lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri
učencih med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja

UP

vaja.
Postavite stole v krog

M16
Vaja »Solidarna

}Solidarna dejanja ter jim naroči, naj preberejo

dejanja«

vprašanja in razmislijo o njih. Razmislijo naj tudi o
dejanjih oseb v vaji }Solidarna dejanja in skušajo najti
razloge zanje.

(40 min.)

zvezi s solidarnostjo in razpravljajo s sošolci.

Vodilna zamisel
»Solidarnost«

»Solidarnost«

Učitelj med učence razdeli kopije vaj Solidarnost in

Učenci s pomočjo učitelja razmišljajo o vprašanjih v

M14

M15
Vaja

Izvedba

Razprava

Mediji,
pripomočki

D

Učna ura št. 11 : Pravila
Faza

Vsebina

Uvod

Priprava

(10 min.)

Učitelj vnaprej preuči vodilno zamisel Pravila, da bo
lahko usmerjal in spodbujal razmišljanje pri učencih

Vrsta aktivnosti

PŠU
UP

Mediji,
pripomočki
M17
Vodilna zamisel
»Pravila«

med pogovorom o vprašanjih, ki jih načenja vaja.

M18

Postavite stole v krog

Vaja »Pravila«

Izvedba
Učitelj med učence razdeli kopije vaje Pravila in jih
povabi, naj preberejo vprašanja in razmislijo o njih.
Razprava

Učenci s pomočjo učitelja razmišljajo o vprašanjih v

(40 min.)

zvezi s pravili in o njih razpravljajo z razredom.

D

M1

Vodilna zamisel »Distributivna pravičnost«

Že od časa Aristotelove Nikomahove etike je distributivna pravičnost opredeljena kot tista, ki uravnava razdelitev
dobrin in razpoložljivih virov sorazmerno s produkcijo in zaslugami vsakega posameznika, izravnalna pravičnost pa je
tista, ki uravnava pogodbe in ima za cilj uravnoteženje prednosti in pomanjkljivosti pogodbenih strank.
V ideji distributivne pravičnosti je vsebovano merilo enakosti, vendar pa moramo razumeti, o kakšni enakosti
govorimo. V antični Grčiji je bila tako ideja enakosti drugačna od tiste, ki jo poznamo (ali bi jo morali poznati) danes. V
atenski demokraciji so bili »enaki«, torej upravičeni do pravične razdelitve, samo »svobodni moški«, ženske in sužnji (in
seveda otroci) pa so bili iz tega izključeni. Zato je jasno, da je enakost pri lastništvu nad dobrinami v antiki (ali je
danes res tako drugače?) temeljila na sprejemanju znatne neenakosti posameznikov, ki jo je določalo naključje.
Bistveno je, da razmislimo o vprašanju distributivne pravičnosti v svetu, kjer ima odstotek ljudi v lasti velik del
svetovnega bogastva in kjer večina prebivalcev živi v pogojih zmerne ali skrajne revščine. Konflikt (prikrit ali očiten), ki
ga poraja model globalizirane družbe, organizirane po diktatih »divjega« trgovskega sistema brez pravil (pogosto pod
vodstvom brezobzirnih multinacionalk), nagovarja naš um in našo zavest. Zato je pomembno, da imamo priložnost
razmišljati o tem, kaj pomeni »poštena razdelitev virov« in kakšni bi lahko bili modeli, drugačni od obstoječih politik.
Tovrsten razmislek je danes še posebej pomemben, saj številni prebivalci zapuščajo svoje rodne države, ker upajo na
boljše finančne in delovne pogoje v državah gostiteljicah ali pa so v selitev prisiljeni zaradi vojne ali političnega
preganjanja.

M2

Vaja »Distributivna pravičnost«

Spodbujajte razpravo med učenci o naslednjih vprašanjih. Učencem ni treba odgovoriti na vsa vprašanja. Vprašanja
naj ustvarijo filozofski dialog in učitelj naj za vse odgovore učencev zahteva utemeljitev (odgovori z »da« ali »ne« niso
dovoljeni), da pripomore k razvoju kritičnega razmišljanja o distributivni pravičnosti.
1. Ali je pošteno, da obstajajo zelo bogati in zelo revni ljudje?
2. Ali je pošteno, da obstajajo bogate in revne države?
3. Ali je neizogibno, da so nekateri ljudje bogati in drugi revni?
4. Ali bi lahko obstajal svet, v katerem bi bili vsi enako bogati ali bi imeli enak dostop do virov in priložnosti?
5. Ali bi bilo pošteno, če bi vsak imel, kar potrebuje, nič več in nič manj?
6. Ali bi bilo pošteno, če bi vsi imeli dostop do virov in priložnosti na podlagi zaslug? Kako se lahko odločimo, kaj
so zasluge?
7. Ali bi bilo pošteno, če bi vsi imeli dostop do virov in priložnosti v skladu s svojimi potrebami? Kako se lahko
odločimo, kaj so potrebe?
8. Ali je pošteno imeti več, kot potrebujemo?
9. Ali morajo imeti pametnejši ljudje več od drugih? Če da, ali je to pošteno?
10. Kako se lahko odločimo, kaj je pošteno?
11. Kdo določi merila poštenosti?
12. Kakšna je razlika med pravičnostjo in poštenostjo?

M3

Vaja »Kako naj vsak dobi za jesti?«

S prijatelji ste na izletu. Ko je čas za kosilo, ugotovite, da nekateri s seboj nimajo malice ali denarja za hrano. Skupaj
vas je deset, a samo štirje imate sendviče in vsi ste zelo lačni. Upoštevati morate tudi, da so v skupini fant s celiakijo,
muslimanska deklica, ki se drži pravil, in fant, ki ima intoleranco za mlečne izdelke. Tudi če bi lahko zbrali denar, ne bi
mogli zbrati več kot 10 evrov, najcenejši sendvič (s salamo in sirom) pa stane 2,50 evra. Kaj bi storili? Kakšna merila
bi uporabili, da bi zadovoljili potrebe vseh?

M4

Vaja »Poštenost«

Vsak učenec skuša napisati definicijo besede »poštenost«. Poleg definicije mora navesti tudi nekaj primerov. Nato ves
razred primerja definicije in primere in razpravlja o njih.

M5

Vaja »Kaj je pošteno«

1. Ali je pošteno vse otroke obravnavati enako?
2. Ali je pošteno otroke v razredu primerjati med seboj?
3. Kaj mislimo, ko rečemo »dovolj pošteno«?
4. Kaj misliš, ko rečeš, da si moramo torto pošteno razdeliti?
5. Ali je pošteno zahtevati od otrok, da opravljajo hišna opravila?
6. Kaj pomeni, če rečemo, da je nekaj poštena cena?
7. Kaj je poštena igra?
8. Ali je pošteno, da družba otroka ne bi smela kaznovati zato, ker je begunec?

M6

Vaja »Primeri distributivne pravičnosti«

Spodaj so predstavljene različne situacije. Razmišljaj o tem, ali in na kakšen način lahko situacije na tabli predstavljajo
primere distributivne pravičnosti in kakšni so razlogi za to.
1. Sendvič deliš s prijateljem, ki nima malice.
2. Denar daješ v dobrodelne namene.
3. Pelješ prijatelja, ki nima motorja.
4. Sošolcu dovoliš, da prepiše test od tebe.
5. Ukraden denar razdelite na enake dele.
6. Bankovec za deset evrov prerežeš, da bi ga delil s prijateljem.
7. Učitelji vsem različnim potrebam otrok v razredu namenjajo enako pozornost.
8. Med nogometno tekmo narediš prekršek, da bi pomagal/a svoji ekipi (upaš, da ne boš dobil/a kazni).
9. Tiho govoriš s sošolko, medtem ko učiteljica razlaga snov.
10. Skrivnost nekoga drugega deliš s prijateljicami.
11. S prijateljicami deliš težavo.
12. Odrečeš se druženju s prijatelji, da bi poskrbela za bolnega brata ali sestro.

M7

Vodilna zamisel »Prav in narobe«

Besedi »prav« in »narobe« pogosto uporabljamo, da bi povedali, ali je določen matematični postopek ali trditev
pravilna. Lahko na primer rečemo, da je matematični izračun pravilen, če spoštuje postopek z vnaprej določenimi
pravili, ali da je odgovor na zgodovinsko vprašanje pravilen, če ustreza dejstvom dogodka (ali sprejeti zgodbi o njem).
Poleg tega se besedi uporabljata za izražanje, kaj je prav in kaj narobe v moralnem ali etičnem smislu. V tem primeru
se »prav« in »narobe« nanašata na to, kaj je primerno glede na moralno ali etično dolžnost posameznika. Običajno
besedo »moralno« uporabljamo za osebno področje, »etično« pa za javno ali družbeno področje.
Zanimivo bi bilo skupaj z učenci raziskati pomene, ki jih pripisujejo besedama »prav« in »narobe«. Lahko jih na primer
spodbudite k razmišljanju o tem, ali obstaja univerzalni način za opredelitev, kaj je prav in kaj narobe, ali pa se to, kaj
je prav in kaj narobe, spreminja glede na kontekst, zgodovinsko obdobje ali kulturo.

M8

Vaja »Prav in narobe«

Preberi naslednje primere in povej, ali so bila ravnanja prav ali narobe. Za vsako izbiro navedi razloge in merila, ki si jih
uporabil/a pri presoji.
1. Da bi se izognil ustnemu spraševanju, se je Giovanni pretvarjal, da je bolan, in je ostal doma.
2. Afrini starši so ravnatelja prosili, naj med poukom o religiji zanjo poišče drugo dejavnost, a ravnatelj je odgovoril,
da to ni mogoče. Afra bo morala biti med poukom o religiji v drugi sobi.
3. Na Giuliini zabavi so bili nekateri otroci, ki so vegetarijanci. Njeni starši so pripravili samo vegetarijanske
sendviče.
4. Včeraj je Giorgio srečal Sandra, s katerim se ves čas prepirata. Sandrov moped se je pokvaril in Sandro je obtičal,
zato se je Giorgio ustavil in mu ga pomagal popraviti.
5. Preteklo nedeljo je bilo lepo vreme, zato je Tiziana poklicala Suthesciko in jo povabila na sprehod v park. Med
sprehodom so neki fantje zmerjali Suthesciko zaradi barve njene kože. Tiziana se je odzvala tako, da jih je
zmerjala nazaj.
6. Ilaria je hotela svojemu fantu kupiti darilo za rojstni dan. Ker je porabila že vso žepnino in ni imela več denarja, je
odprla mamino torbico in brez vprašanja vzela deset evrov.

Aktivnost »Vroči krompir – pravilno in
napačno ravnanje«
M9

Potrebujete glasbo in žogo. Igra je različica igre »vroči krompir«. Učenci sedijo v krogu in eden izmed njih ima žogo. Ko
začne igrati glasba, si začnejo podajati žogo v smeri urinega kazalca (vedno najbližjemu sošolcu). Ko se glasba ustavi,
mora tisti, ki drži žogo, predstaviti primer pravilnega ravnanja (na primer: govoriti resnico). Glasba se spet začne in
žoga gre naokrog; ko se glasba spet ustavi, mora tisti, ki ima žogo, predstaviti primer napačnega ravnanja (na primer:
udariti sošolca). Vse se mora odvijati zelo hitro. Kdor v petih sekundah ne začne govoriti, je izločen.
Med aktivnostjo si učitelj zapisuje predstavljene primere pravilnega ali napačnega ravnanja. Ko učenci zaključijo z
aktivnostjo, jih učitelj povabi, naj navedejo razloge za svoje izbire. Verjetno se ne bodo o vsem strinjali, kar je lahko
spodbuda za razpravo.

M10

Vaja »Kaj boš storil?«

1. Preberi spodnja vprašanja in izberi odgovor, ki dejansko ustreza temu, kaj bi storil, če bi se znašel v opisanih
situacijah. Potem s sošolci razpravljaj o razlogih za svoje izbire in o merilih, ki si jih uporabil pri odločanju.
a. Povabljen si bil na zabavo. Veš, da so tvoji starši absolutno proti temu, da se je udeležiš. Kaj storiš?
b. Da bi starše prepričal, da te pustijo na zabavo, jim obljubiš, da boš do konca življenja pisal domače naloge
in pospravljal svojo sobo.
c. Spoštuješ voljo staršev in zavrneš vabilo, saj meniš, da se tvoji starši, ki imajo veliko izkušenj, ne morejo
motiti.
d. Sprejmeš odločitev staršev, čeprav misliš, da je napačna, ker so pač tvoji starši.
e. Ker si prepričan, da imaš prav, se zlažeš staršem, da boš prespal pri prijatelju, in nato odideš na zabavo.
f. Drug odziv....................................................
2. Prijatelja se med odmorom srdito prepirata in eden začne žaliti drugega zaradi barve njegove kože. Kaj storiš?
a. Postaviš se na stran sošolca, ki je bil žaljen zaradi barve kože, pri čemer te ne zanima, ali je imel v prepiru
prav ali ne.
b. Poveš učiteljici, vendar ne omenjaš rasne žalitve.
c. Skušaš ju pripraviti do razumnega pogovora o predmetu spora, pri čemer te rasna žalitev ne zanima.
d. Ostaneš tam in ju opazuješ brez vmešavanja – to ni tvoja stvar.
e. Drug odziv....................................................
3. Tvoj starejši brat je odkril, da je tvoj najboljši prijatelj pripadnik druge kulture, zato hoče, da se nehaš srečevati z
njim. Kaj storiš?
a. Zahtevaš »družinski sestanek«, da se skupaj pogovorite o problemu.
b. Odločiš se, da se ne boš več srečeval s prijateljem.
c. Zadevo prijaviš društvu, ki se bori proti diskriminaciji na podlagi rase ali narodnosti.
d. Misliš si: »Koga briga? Kar bo, bo.«
e. Drug odziv....................................................

M11

Vodilna zamisel »Pravilo večine«

Pojem pravičnosti je tesno povezan z vprašanjem najboljše oblike vlade: pravična družba se pokaže v pravični vladi. V
svetovljanskem kontekstu bi lahko bilo pomembno razmisliti o tem, kakšna je ali bi morala biti oblika vlade ali
politična struktura, zmožna vzdrževati družbe, ki vse bolj postajajo mešanica različnih kultur, idej in tradicij. Zdi se, da
je danes kot najpravičnejša oblika vlade sprejeta demokracija v svoji zahodni obliki. Vendar pa še poteka razprava o
tem, katera oblika demokracije je najbolj poštena: predstavniška ali participativna. Jasno je, da bi bilo zaradi rasti
modernih držav in števila prebivalcev z neposredno demokracijo težko vzdrževati učinkovito delovanje birokracije in
državni aparat. Zato državna ureditev večine držav našega sveta temelji na predstavniški demokraciji.
Demokracija bi morala biti oblika vlade, ki priznava in potrjuje enakost vseh državljanov pred zakonom ter jamči za
svobodo izražanja mnenja vsakega posameznika. Svoboda izražanja mnenja pomeni možnost razpravljanja in
izražanja lastnih kritičnih sodb, s tem pa tudi možnost samostojnega razmišljanja.
V predstavniški ureditvi obstaja tveganje tako imenovane »tiranije večine«, ki pomeni nevarnost množičnega
izravnanja in homogenizacije osebnih svoboščin. Oblast večine je nevarna, ker ne pušča prostora za razpravo in
temelji na predstavi, da je »modrost« izključno v večjih številih, čeprav dejansko ni rečeno, da so izbire večine pravične
ali da so izbire manjšine napačne. Zato grozi velika nevarnost, da bo manjšina na koncu tiho sprejela voljo večine.
Tukaj je zanimivo, če se spomnimo eksperimenta Solomona Ascha. Asch je leta 1956 pokazal, da v skupinah izbire
večine, čeprav so očitno napačne, vplivajo na posameznikovo sposobnost presoje in jo spreminjajo – celo ko gre za
njegovo lastno vidno zaznavanje.
V predstavniški demokraciji je torej prisotna nevarnost, da se državljanom odvzame možnost dejavnega sodelovanja v
političnem življenju, saj jim je z mehanizmom delegiranja odvzeta kakršna koli odgovornost, zato izgubijo zanimanje
za stvari, ki jih zadevajo, in za razpravljanje, izmenjavo mnenj in kritično razmišljanje. Kako se lahko izognemo tej
nevarnosti? Kaj mislijo vaši učenci?

M12

Aktivnost »Večina in manjšina«

Predstavljajte si, da vam je učitelj naročil, da morate prepleskati razred in spremeniti postavitev svojih miz, učiteljeve
mize in table. Učitelj vam je dal proste roke: lahko uporabite samo eno barvo ali pa stene porišete s slikami. Izbrati
morate barve ali temo slik in vse v zvezi s preureditvijo razreda. Izpostavite nekaj predlogov in utemeljite, zakaj
podpirate te in ne drugih. V razpravi izberite dva ali tri predloge in o njih glasujte. Verjetno bo večina izbrala enega
izmed njih. Zdaj vprašajte drug drugega, zakaj niste glasovali o drugih predlogih, tiste, ki so v manjšini, pa vprašajte, ali
so v kakršnem koli pogledu zadovoljni s končno izbiro. Če niso, ali večina lahko prepriča ostale, da je končna izbira
pravilna? Ali pa lahko manjšina prepriča večino, da se glasovanje ponovi in se vključi druge predloge?

M13

Aktivnost »Skupščina«

Učence razdelite v dve skupini. Vsaka skupina naj poišče problem, o katerem bo razpravljala in ga rešila. Problem je
lahko resničen, na primer podaljšanje odmora med učnimi urami ali načrtovanje preizkusov znanja. Vsaka skupina
mora ugotoviti, kdo je naslovnik prošnje (na primer ravnatelj v primeru odmorov ali učiteljica v primeru izpitov), in
izbrati svojega govornika.
Govornika morajo izbrati, ne izvoliti, zato mora vsaka skupina najprej razpravljati in pojasniti dobre razloge in merila za
izbiro. Nato naj vsaka skupina razpravlja o tem, kako predati prošnjo naslovniku, kakšne razloge navesti in kakšni so
pričakovani izidi. Potem naj vsak govornik prošnjo svoje skupine predstavi drugi skupini, kakor da bi govoril z
dejanskim naslovnikom.
Kateremu govorniku bo uspelo ustrezno poročati, o čem je tekla razprava na skupščini skupine?

M14

Vodilna zamisel »Solidarnost«

Medčloveški odnosi so v kozmopolitski družbi pomembno izhodišče za razvijanje nove razlage resničnosti.
Solidarnost je poleg empatije in domišljije pomemben element krepitve odnosov. Ali je solidarnost nagonsko ali
razumsko dejanje? Ali vznikne iz našega človeškega nagona? Ali nastane iz hotenega razmisleka o tem, kaj storiti v
določenih okoliščinah?
Solidarnost vsekakor nastane, ko sami sebe razumemo (in dojemamo) kot del večje celote. Pomeni, da se vidimo kot
razširitev drugih in razumemo, da si prostor delimo z ljudmi v svoji okolici, torej smo tudi sami del tistega, kar se jim
dogaja.
V tem pogledu je solidarnost kot geometrijsko telo: za celoto je potreben vsak del telesa. Če pade samo ena stran, se
sesuje celo telo. Tako je za čisto vsak del celote pomembno tudi preživetje drugih delov.
Vprašanje je, ali solidarnost zadeva samo zaprte skupine ljudi, ki se branijo pred drugimi (pomislite, na primer, na
delavski razred), ali pa lahko obstaja v imenu splošnejše ideje, kot je enakost. Zdi se, da ljudje, ki se vedejo solidarno,
včasih ne mislijo nase in so pripravljeni ogroziti svoje življenje ali kršiti zakone, da bi pomagali drugim. Pomislite na
ljudi, ki so ogrozili svoja življenja in prekršili norme in zakone svojih držav, da bi rešili preganjane ljudi.

M15

Vaja »Solidarnost«

1. Če učiteljica po krivici ošteje mojega sošolca, ali se počutim, kot da je oštela tudi mene?
2. Če učiteljica po krivici ošteje mojega sošolca, ali ga branim pred njo?
3. Ali bi se moral ves razred upreti, če učiteljica po krivici ošteje sošolca? Zakaj?
4. Če starejši otrok udari mojega bratca ali sestrico, ali se počutim, kot da je udaril tudi mene?
5. Če starejši otrok udari mojega bratca ali sestrico, ali nagonsko stečem na pomoč?
6. Če starejši otrok udari mojega bratca ali sestrico, iz kakšnih razlogov se lahko odločim, da ju branim?
7. Če vidim, da se ljudje norčujejo iz mojega prijatelja, ali se počutim, kot da se norčujejo iz mene?
8. Če vidim, da se ljudje norčujejo iz mojega prijatelja, ali mu nagonsko stopim v bran?
9. Če vidim, da se ljudje norčujejo iz mojega prijatelja, iz kakšnih razlogov se lahko odločim, da mu stopim v bran,
in kako?
10. Če vidim neznanca v nevarnosti, ali se tudi sam počutim ogroženega?
11. Če vidim neznanca v nevarnosti, ali mu nagonsko pomagam?
12. Če vidim neznanca v nevarnosti, iz kakšnih razlogov se lahko odločim, da ga rešim?

M16

Vaja »Solidarna dejanja«

Khadim je deček afriških korenin. Stanodajalec je njegovo družino brez vnaprejšnjega obvestila vrgel iz stanovanja.
Ker Khadimovi starši niso imeli pogodbe, niso mogli tožiti stanodajalca, prav nasprotno: stanodajalec jim je zagrozil,
da jih bo prijavil policiji zaradi nezakonitega bivanja v stanovanju, če se takoj ne izselijo. Khadim je moral z družino
zapustiti stanovanje, stanodajalec pa jim ni vrnil niti varščine. Med iskanjem novega stanovanja so jih vzeli pod streho
družinski prijatelji, prav tako Afričani. Oče enega izmed Khadimovih prijateljev je odvetnik in jim je ponudil pomoč, da
dobijo denar nazaj. Starši učencev so zbirali denar, da bi jim pomagali plačati sodne stroške, ki si jih sicer ne bi mogli
privoščiti.
Razmisli o dejanjih posameznih udeležencev dogodka in poišči razloge, na katerih so temeljila njihova dejanja. Nato s
sošolci razpravljajte o tem, ali in v kakšnem smislu bi jih lahko opredelili kot solidarna dejanja.
Afriški prijatelji so jim pomagali, ker …
a. prihajajo iz iste kulture.
b. pripadajo istemu družbenemu razredu.
c. mislijo, da bi se kaj podobnega lahko zgodilo tudi njim.
d. drugi razlogi

Odvetnik jim je pomagal, ker …
a. je človek zakona in ne prenese krivice.
b. ima afriške sorodnike.
c. je to pomembno za njegovo odvetniško kariero.
d. drugi razlogi

Starši Khadimovih sošolcev so jim pomagali, ker …
a. so katoliki in verjamejo v krščansko dobrodelnost.
b. so dobri prijatelji s Khadimovimi starši.
c. verjamejo, da se z nobenim človekom ne sme ravnati na ta način.
d. drugi razlogi

M17

Vodilna zamisel »Pravila«

Poznamo veliko različnih vrst pravil. Pravila so lahko smernice, kako nekaj narediti. Lahko so tudi predpisi, na primer
predpisi, ki pomagajo urejati promet.
Imamo jezikovna pravila: pravila za slovnico in črkovanje, ki nam pomagajo, da se razumemo. Ko igramo igro, se
držimo pravil. Če želimo, lahko oblikujemo svoja lastna pravila, da si uredimo dan ali poenostavimo življenje. Nekatera
pravila vedenja se razlikujejo od družine do družine, od skupnosti do skupnosti, od kulture do kulture.
Ali sploh potrebujemo pravila? Kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo pravil?

M18

Vaja »Pravila«

1. Kaj so pravila?
2. Ali lahko izraziš nekaj pravil, ki te zadevajo?
3. Zakaj imamo pravila?
4. Ali obstajajo pravila, ki jim moramo čez dan slediti?
5. Kakšna pravila poznaš?
6. Zakaj včasih postavimo pravila?
7. Ali si lahko predstavljaš pravila, ki nimajo smisla?
8. Ali so nekatera pravila pomembna?
9. Ali bi lahko živeli brez pravil?
10. Kdo postavlja pravila?
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