
 به نام خدا

ریزی بنای اندیشه و ساختار وجودی انسان است و دوران کودکی، دوران طالیی و سرنوشت ساز پی

کودک از همان ابتدای شناخت محیط پیرامون به طور غریزی، ناخودآگاه و خودآگاه، در تالش و تکاپو 

پایان کودکان، خود  میل به شناخت و طرح سؤاالت بی .برای استحکام بخشیدن به این بن و ریشه است

ای اند و درپی یافتن روزنهها قدم در راه عقالنیت، تفکر و جستجوگری گذاشتهگر این است که آنبیان

ی پاسخ شایسته به لذا دستیابی و ارائه .هستند تا چشم اندازی به فضای بیکران اخالق و انسانیت بگشایند

پژوهشکده سالمت رخوردار است. از این رو های خاص خود بسؤاالت کودکان از حساسیت و ظرافت

توان و باید با داند و بر این نظر است که میورزی میکه کودکان را مستعد فلسفه اجتماعی -روانی

 ،کودکان را با مفاهیم و موضوعات فلسفی آشنا کرد و تربیت و آموزش متخصصان ورزیده ای دقیقبرنامه

در این  .نموده است یت مدرس برای آموزش فلسفه برای کودکان تربهایی برای اقدام به برگزاری دوره

توسط پژوهشکده  19/12/95کارگاه آموزش فلسفه به کودکان در تاریخ و برای چنین هدفی، راستا 

دکتر بهبود یاریقلی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه  جناب آقای با تدریساجتماعی  -سالمت روانی

های روانشناسی و علوم تربیتی شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشتهو با شهید مدنی آذربایجان 

 برگزار شد. 



 

ف پرداخته شد سپس تعاریف مختلفی تلابتدا به بررسی مفاهیم کودک در ادوار تاریخی مخاین کارگاه، در 

این  از موارد مورد بحث در)آموزش فلسفه به کودکان(  P4cاز فلسفه ارائه شد. تعریف و ضرورت 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:بود. از محورهای مهم دیگر ارائه شده در این کارگاه می کارگاه

 های مربی آموزش فلسفه به کودکانویژگی -

 تعریف اجتماع پژوهشی  -

 های داستان مناسب برای استفاده در آموزش فلسفه به کودکاناهمیت داستان و ویژگی -

 های داستان مناسبمعرفی کتاب -

 قوانین کالس درس آموزش فلسفه به کودکان -

 کودک برای فلسفه جلسه یک ساختار -

 های به ظاهر مشابههای آموزش فلسفه به کودکان با آموزشبیان تفاوت -

 تمرین عملی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی -

-کودکان و هم در پایان نیز شرکت کنندگان به بیان سئواالت خود در اجرای آموزش فلسفه به

 چنین ارائه نتیجه گیری و جمع بندی پرداختند. 


