
 1صفحه 

 را اجرا کنيم "فلسفه براي کودکان"چگونه 
  Per Jespersenنوشته: 

 7891نوامبر  (Analytic Teaching)نشريه: تدريس تحليلي

 اعظم قاسمي -رجمه: فرزانه شهرتاشت

در اوايل  دوران کلودکي    اش زمان با يادگيري زبان مادري الگوي تفکر خاص خودش را دارد که هم 7هر کودکي

. در رود، روش فکري او کامالً شک  گرفته اسلت  مي مدرسه براي اولين بار به بدان معناست که وقتي کودك گيرد. اين مي شک 

 هر کالس به تعداد کودکان الگوهاي تفکر وجود دارد. به طور مجازي، الگوهاي فکري کودکان و معلم بر هم تأثير

شود، دوباره از  مي آن صحبتي  يا درباره گيرد مي گذارند اما ممکن است برحسب موضوعي که مورد بحث قرار مي

، بسيار مهلم اسلت کله معللم     شود مي موضوعات فلسفي در کالس صحبتي  که درباره هم فاصله گيرند. هنگامي

ان در قالب نظم فکري آموز دانشاوست که از شناخت ي  اين وظيفه .بشناسدرا آموز  دانشالگوهاي تفکر هر يك از 

انديشلد و ديگلري    ملي  بله شلدت مني لي   آموز  دانشمثال، يك  ط دهد؛ برايرا بس خود ايشان حمايت کند و آن

بنابراين، معلم بايد بتواند تشخيص دهلد  کند.  مي ديگر نيز از هردو به عنوان عناصر پايه استفادهآموز  دانششهودي؛ 

. اگر معلم در اين کند مي موضوع، در قالب الگوي فکري خويش بياني  نظر خود را دربارهآموز  دانشکه اين يا آن 

تواند بر نظم شناختي کودك اثر بگذارد و اين بدان معناسلت   مي را بدهد، به سختي پاسخمرحله از فرايند شناختي، 

معلم آن است که از ادراك کودکان در قالب نظلم  ي  وظيفه او را درك نخواهند کرد. که کودکان کامالً عمق پاسخ

ش اجراي فلسفه با کودکان در هر سني که باشند همين اسلت. سللال را چنلان    رو فکري خود ايشان حمايت کند.

خويش به آن فکر کند. بدون اين روش تلدريس، اجلراي   ي فکري ها براي کودکان ميرح کنيد که کودك با سرچشمه

 فلسفه با کودکان بي معناست.
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