Завод за унапређивање образовања и васпитања
ФИЛОЗОФИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују
свој и одговорно учествују у јавном животу хумано и демократски оријентисаног друштва,
оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, формирају сопствени поглед
на свет који је осетљив на културни контекст, и да се у својим делима и поступцима руководе
вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откривају у процесу
овладавања знањима и вештинама својственим филозофски култивисаној мисли.
Задаци наставе филозофије су да ученици:
- овладају знањима о елементима и принципима ваљане мисли и активно их користе у
структурисању властитог сазнања и алгоритамском решавању проблема;
- разумеју структуру сазнајних способности, сложени однос језика и мишљења у
процесу сазнавања и развију осетљивост за типичне грешеке у закључивању и доказивању
присутне у свакодневној комуникацији;
- познају методолошку структуру научног и филозофског истраживања и оспособе се за
примену критичко-рационалних метода у решавању практичних и теоријских проблема;
- доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристичним филозофским
проблемима и упознајући различита филозофска становишта стекну свест о сложености и
креативној компоненти интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;
- разумеју значај историјског контекста и развојне димензије у настанку филозофских
схватања, као и узајамно преплитање културних и интелектуалних традиција у настанку
научних теорија и духовних творевина западне културе;
- овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде самостално и критичко суђење
кроз анализу и интерпретацију филозофских текстова и реконструкцију филозофских
аргумената;
- овладају анализoм комплексних питања и идеја зарад формирања властитог погледа на
проблеме савременог света;
- разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу властити вредносни систем у
суочавању са етичким дилемама и изазовима друштва у коме живе;
- развију осетљивост за социјални и културни контекст, идентитет и разлике, овладају
вештинама успешне комуникације, тимског рада и практикују технике за конструктивно
решавање конфликата у свакодневном животу;
- преузимају одговорност за сопствене поступке, однос према природном и друштвеном
окружењу, и да са успехом учествују у јавном животу друштва;
- унапреде способности за разложно (писмено и усмено) излагање мисаоних садржаја и
учешће у расправи на начин који доприноси развијању атмосфере отворености и узајамног
уважавања;
- усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну
отвореност и радозналост, истинољубивост, уважавање сведочанства и аргумента, спремност
на аутокритику, толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у процени
властитих и туђих становишта, поступака и постигнућа;
- усвоје целовит приступ образовању који се темељи на међузависности и трансферу
знања из различитих области, усаврше методе и технике за поспешивање властитог учења,
развијају интересовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље образовање,
индивидуални и професионални развој, и припреме се да у процесу доживотног учења
адекватно одговоре на неизвесности и промене у каријери и социјалном статусу.
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III разред
оба типа гимназије
(2 часа недељно, 72 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Први део
1. Предмет логике
 Постанак логике и порекло њеног имена
 Предмет логике: форма и садржај, истинитост и исправност мишљења
2. Проблеми сазнања
 Критеријуми, извори и могућности сазнања
 Врсте сазнања
 Однос мишљења и језика; функције језика
3. Појам
 Појам и термин; обим и садржај појма (денотација и конотација); образовање и развој
појма
 Врсте појмова
 Односи међу појмовима
4. Дефиниција и класификација
 Појам и врсте дефиниције
 Методе и правила дефинисања
 Деоба и класификација; правила деобе
5. Суд
 Суд и реченица; тврђење и порицање
 Подела судова
 Односи међу судовима
 Рачун исказа
6. Закључак
 Закључивање; врсте закључака
 Облици непосредног закључивања – по опозицији, конверзији, обверзији,
контрапозицији (инверзији)
 Посредно закључивање; опште карактеристике дедукције и индукције
 Врсте индукције; логички проблем индукције; индукција и логичка вероватноћа
 Силогизам; врсте силогистичког закључка
 Категорички силогизам, фигуре и модуси; правила категоричког силогизма
 Сложени силогизми
 Мешовити силогизми: врсте и правила
 Доказивање и оповргавање; врсте доказа
 Логичке грешке
Други део
1. Наука и знање
 Научно и друге врсте знања (научно и здраворазумско сазнање)
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 Различите методе стицања знања; критичко-рационална основа научног знања
 (Теорије истине)
 Специфичности језика науке
2.




3.



4.










5.




Теоријска припрема истраживања
Теорија и искуство; теорија и пракса
Фазе и структура научног истраживања
Природа научног проблема
Појам научне хипотезе (врсте хипотеза)
Утврђивање научних чињеница
Појам и врсте научних чињеница; сведочанство и очигледност
Методе емпиријског утврђивања чињеница: посматрање и експеримент
Мерење и статистичка обрада података
Научно објашњење
Појам и структура научног објашњења
Врсте објашњења у науци
Улога хипотеза у научном објашњењу – постављање и проверавање хипотеза
Појам научног закона; врсте закона
Узрочност и узрочни закони
(Милове методе за испитивање/доказивање узрочних веза)
(Индуктивна и дедуктивна метода у науци)
Научне теорије и системи
(Класификација наука)
(Револуције у науци и раст научног знања)
Логика као филозофска дисциплина (3)
Историјски развој и подела логике
Однос логике, филозофије и науке
Значај логике
IV разред
гимназија природно-математичког смера
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
гимназија општег типа и гимназија друштвено-језичког смера
(3 часа недељно, 96 часова годишње)

1.



2.






Одређење филозофије
Име и појам филозофије; побуде за филозофско истраживање
Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика, гносеологија, етика)
Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)
Античка филозофија
Приказ проблема античке филозофије
Питање прапочетка
Проблем бића, мноштва и кретања
Значај супротности за тумачење природе
Проблем истине и привида
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3.




4.









5.







Дијалектика и реторика
Метафизичко одређење стварности
Врлина и добро
Питање индивидуалне среће
Средњовековна филозофија
Приказ проблема средњовековне филозофије
Однос вере и разума
Улога филозофије у формирању хришћанског учења
Проблем универзалија
Филозофија новог доба
Приказ проблема нововековне филозофије
Проблем методе (Ново схватање науке)
Проблем супстанције
Проблем сазнања
Начела разума у праву и политици
Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном субјекту
Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума
Дијалектика
Ум и слобода
Савремена филозофија
Приказ проблема савремене филозофије
Однос према наслеђу европске рационалности
Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији
Проблем егзистенције
Специфичност филозофских метода: херменеутика и феноменологија
Однос филозофских и научних метода
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Развијању (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује
тематско и проблемско конципирање наставних садржаја које успоставља смисaoне везе
између појмова, чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих предмета, и
циља на њихову примену у новим образовним контекстима. Настава филозофијe (логике) има
задатак да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког
мишљења), али и да, повратно, посредством оних којe су стеченe у другим областима (а то су
пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка писменост) унапреди општу перформансу
ученика, подигнe ниво њихове интелектуалне и духовне радозналости, oспособи их да
феноменe aнализирају из перспективе различитих научних и уметничких дисциплина и да
знања и ставова синтетизују у кохерентан поглед на свет.
Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени како би се наставницима
оставила слобода да их конципирају на различите начине, при том консултујући и друге
уџбенике и приручнике, као и материјал који је доступан преко интернета.
У реализацији програма за трећи разред, уместо пуке анализе истиносних функција
помоћу таблица, пожељно је у корелацији са наставом математике продубити разумевање
импликације, значаја и употребе логичког рачуна, а посебно технике свођења на апсурд (не
само код доказивања таутологија, већ и правила силогистичких фигура) на коју се често
ослањају и филозофски докази. Задатак не само овог дела програма је да пружи јасан логички
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оквир процедурама које ученици користе у настави природних наука и посебно математике
(где је и у програму за трећи разред стављен акценат на аксиоматику, математичку индукцију,
доказ из хипотезе итд.). Препоручује се да вежбања у дедукцији обухвате решавање
занимљивих логичких проблема, а да се примени правила закључивања, уместо пукој теорији,
посвети више пажње и томе прилагоди планирани фонд часова. Тако се практиковање
непосредног закључивања и његово повезивање са посредним може изводити кроз редукцију
модуса силогизма, на начин како је то учињено у Уводу у логику и научни метод Коена и
Нејгела, приручнику који уједно може да послужи и за излагање општих карактеристика
научног и других врста (са)знања из уводне теме у методологији истраживања. Одређени
епистемолошки садржаји (врсте сведочанства, евиденција, критичко-рационална основа за
прихватање истине и различита схватања истине), иако концептуално припадају другој теми,
смештени су у оквир методологије јер их је осмишљеније излагати у контексту увођења у
структуру научног сазнања. Наставне јединице наведене у заградама (у методолошком делу)
понуђене су као факултативне, уз могућност да их наставници замене онима које би биле
ближе њиховом интересовању и интересовању ученика.
Илустровање формалнологичких и грешака у доказу, чије препознавање је важан
практички циљ наставе, представља погодан пројектни задатак за ученике – они примере могу
пронаћи на интернету, а нарочито критички ослушкујући медије и свакодневну комуникацију.
Упознавање са историјским развојем и поделом логике, са односом логике, филозофије
и науке, а поготово њеним значајем, има више ефекта као увођење у наставу филозофије у
наредном разреду него као увод у изучавање саме логике, када би ученике могла оптеретити
велика количина података и нових појмова којима су у стању да овладају само привидно и на
спољашњи начин. Ове партије су остављене за саму завршницу програма трећег разреда,
пошто се њихово стварно разумевање може очекивати тек када се усвоје одређена знања из
логике и опште методологије.
Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног,
индивидуалног и флексибилног приступа проблемима филозофије у живој размени између
наставника и ученика. Увођење у филозофију преко историје филозофије не може тећи
линеарно и једнозначно, јер би робовало хронологији на уштрб тражења смисаоних веза у
излагању и разумевању филозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом
груписани у теме које одговарају проблемским целинама како би се концентрисано и
свестрано истраживали.
Потребно је предвидети сразмерно већи број часова за савлађивање карактеристичних
проблема античке филозофије, када се заправо одвија и постепено увођење ученика у
филозофска питања, терминологију и начин мишљења. Однос филозофије према религији,
науци и уметности умесније је обрађивати у конкретном епохалном контексту средњовековне
односно нововековне филозофије, а не у уводним партијама.
Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици могу имати у разумевању
езотеричне проблематике и језика појединих праваца у савременој филозофији, препоручује
се да њихово упознавање буде ствар избора и договора ученика и наставника, а да се као
обавезни обраде само они концептуални склопови који су на дужи рок и карактеристично
одредили мисаони оквир у коме филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1)
логички позитивизам и аналитичка филозофија преко релевантних представника, 2)
волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија: феноменологија (Хусерл) – филозофија
егзистенције (Кјеркегор, Јасперс, Хајдегер, Сартр) – филозофска херменеутика.
Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се огледа и у селекцији садржаја
које нуде уџбеници и оспособљавању ученика да их читају пратећи проблемске везе. Овде су
наставници позвани да користе текст-анализу и различите активне, партиципативнe и
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кооперативне методе обучавања у вештини артикулисања филозофских проблема и начина
њиховог решавања.
Наиме, остварењу циља и задатака образовања у филозофији може водити само настава у
којој је нагласак на проблемском приступу, самосталним и тимским истраживачким задацима
који оспособљавају ученике за изградњу властитих стратегија учења и критичко коришћење
различитих извора и средстава информисања, у којој се лако и често покреће разговор или
расправа, размењују увиди и интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу да користе
знања стеченa и ван школе, уважавају индивидуалнe разликe у начину учења и брзини
напредовања, избором тема прате и развијају њихова интересовања и пружа помоћ у
професионалној оријентацији.
Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, способностима и вештинама
наведеним у циљевима и задацима изучавања предмета, разноврсним методама и
инструментима, током свих часова, а не само оних намењених утврђивању или
систематизацији, како би оцена уистину имала информативну, мотивациону и оријентациону
улогу када је у питању напредовање ученика.
Вреднују се целовити писмени и усмени одговори на постављена питања, али и активност
коју ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у
дискусији са другима, кућна припрема за најављну тему часа (нпр. упознавање са текстуалним
материјалом, обрада понуђених асимилационих табела, састављање листе кључних појмова и
сл.), допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично
истраживање и прикупљање релевантног материјала, самостална или тимска припрема и
презентовање пројектних задатака. Оцени доприносе и испољена спремност да се савладају
кључни задаци предмета, исказано интелектуално интересовање за проблеме филозофије
(логике), као и способност да се знања, вештине и ставови усвајају и развијају у интеграцији
са њиховим овладавањем у другим наставним предметима. Поред редовне усмене размене,
препоручује се укључивање писаних радова/есеја и тестова у систематизације градива са
циљем да сви ученици (под једнаким околностим и у истом тренутку) демонстрирају
познавање заокружених тематских целина, ниво способности да примене метазнања и научене
технике филозофске/логичке анализе, евалуирају понуђени материјал, артикулишу одређену
филозофску (или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе.
Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду материјала, креативну презентацију и
флуентно излагање) ученици пoказују у пројектним радовима које као појединци или у тиму
припремају на изабрану тему.
Покретање расправa (или учешће у њима) важан је део усавршавања логичких
способности и развијања (артикулације и одбране) личних или колективних вредносних
ставова, али и учења како да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису циљно и
систематски развијане током школовања, њихово укључивање у постигнућа која треба
оцењивати свакако ће фокусирати пажњу наставника и ученика на овај кључни сегмент у
трансферу филозофских знања на ваннаставне контексте. Сходно томе, треба подстицати
учениково суделовање у пригодним дискусијама, дебатама, разјашњењима, анализама
текстуалних предложака, логичким обрадама кључних појмова и концепата, формулацији
питања и проблема као задатака часа, или различитим формама презентације.
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