
  Filozofia jako przedmiot 
rozwijający myślenie 

 
W szkole podstawowej nie było takiego przedmiotu, jak filozofia i 
większość z was może mieć co do niej wątpliwości. Jednak nie bójcie się! 
 

1. Co to jest filozofia? 
 
Filozofia z języka greckiego oznacza umiłowanie mądrości, która 
posiada dwa aspekty: teoretyczny i praktyczny. Teoretyczny 
ujawnia się nam w postawie bezinteresownego szukania prawdy 
najczęściej w dialogu, bowiem filozofowie od początku próbowali 
odkryć realistyczną wizję świata, a także niezmienną naturę i 
istotę rzeczy martwych. Natomiast praktyczny to wykorzystywanie 
wiedzy zdobytej w życiu codziennym.  

 
 

2.  Czy filozofia jest trudna? 
 
Na to pytanie każdy z was po pewnym czasie będzie mieć inne 
odpowiedzi. Nauka filozofii polega przede wszystkim na czytaniu, 
interpretowaniu, analizowaniu tego co się przeczytało oraz na 
zadawaniu i szukaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 
Odnosząc się do wyżej poruszonej wątpliwości, nie możemy 
jednoznacznie na nią odpowiedzieć, gdyż jest to indywidualna 
sprawa każdego z nas. Jedni są bardziej aktywni, drudzy mniej a 
zapał do szukania odpowiedzi jest tutaj najważniejszym 
aspektem. Z własnych doświadczeń wiemy, że aby ją zrozumieć 
trzeba otworzyć swój umysł na wiedzę i myśleć tzw. filozoficznie.  
 

 
3. Myślenie filozoficzne - co to? 

 
Są to myśli towarzyszące nam od najmłodszych lat, o których 
nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Jakiego typu? Na przykład 
powstające podczas zdziwienia, sytuacji wstrząsających i 
poddających nas w wątpliwość. Zadaliście sobie kiedyś pytania 
typu “co powinniście zrobić, co mozecie wiedziec, kim jest człowiek, 
co naprawde istnieje, co to jest dobro a co zło i na czym polega 
sens naszego życia  ”? Są to podstawowe przykłady pytań 
filozoficznych.  
 

4. Pytania Filozoficzne 



 
Każdemu z nas wydaje się że zna na nie rozwiązanie i nie ma w 
nich nic trudnego. Po części jest to prawda, ale trzeba pamietac, 
ze stwierdzenia filozoficzne są jedynie próbą znalezienia 
wyjaśnień, na poszczególne pytania. Przykładowo wydaje się nam 
że znamy odpowiedź na kwestie poruszająca aspekt wyglądu 
Boga,  jednakże jest to tylko uogólnione wyobrażenie i nasza 
indywidualna interpretacja. Wiele osób postrzega go jako siwego 
staruszka, ale nie wiemy i nigdy się nie dowiemy jak  bylo 
naprawde.  

 
5. Jakie powinniśmy mieć nastawienie na lekcjach filozofii? 

 
Przede wszystkim nie możemy bać się wyrażania własnej opinii i 
mówienia o tym co nam przyjdzie na myśl. Aby dojść do konkluzji 
na dany temat, musimy w dużym stopniu słuchać tego, co mają 
nam do przekazania inni. Pozwoli nam to na ujrzenie każdej z 
możliwych perspektyw. Bądźmy tolerancyjni co do wszystkich 
poglądów i starajmy się nie upierać przy naszej opinii, gdyż w tej 
dziedzinie nauki każdy w pewnym stopniu ma swoja racje.   
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