
Düşünmek, Felsefe,  

Merak, Sorgulamak
3 ve 4. SINIFLAR

ATÖLYE

“Düşünme Atölyesi”
Arzu Suriçi Kireççi’yle

Fransız filozof-yazar Oscar Brenifier’nin 
18 kitaplık “Filozof Çocuk” dizisi temel 
alınarak tasarlanan, sorgulamaya 
dayalı bir düşünme atölyesi.

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Bir tartışma konusuna bağlı 
kalarak anlamlı soru sormanın püf 
noktalarını öğrenirler.

  Söyleneni dinlemenin ve 
anlamlandırarak yanıt vermenin 
önemini kavrarlar.

  Kendilerini, hayatı ve çevrelerini 
gözlemleyerek yeni ufuklar, 
açılımlar keşfederler.

  Topluluk önünde söz alıp 
düşüncelerini paylaşarak kişisel 
ve sosyal gelişimlerine katkıda 
bulunurlar.

  Sorun çözme yolunda, mantık 
kullanmayı ve kendi fikirleri 
üzerine düşünmeyi öğrenirler.

Arzu 
Suriçi
Kireççi
Uzun yıllardır çeşitli 
eğitim kuruluşlarında 
çocuklar için masal 
atölyeleri düzenleyip 
yaratıcı drama dersleri 
veren Arzu Suriçi 
Kireççi, aslen deneyimli 
bir tiyatro ve sinema 
oyuncusudur. Sosyal 
sorumluluk projelerine 
gönüllü olarak destek 
veren sanatçı, çocuklarla 
felsefi konuşmalar 
yapabilmek için “Filozof 
Çocuk” serisinin yazarı 
Oscar Brenifer’den 
pratik uygulama eğitimi 
almıştır.



Etkinliğin Akış Programı

Düşünme eylemini çocuklar için eğlenceli bir serüvene dönüştüren Oscar Brenifier, dizideki her kitabın 
ismini bütünleyen on sekiz soru yardımıyla okurlarını, düşünceleriyle oynamaya ve görünenin ardında 
yatan gerçeği keşfetmeye çağırıyor.

  Düşünme Atölyesi’nin kuralları paylaşılır.
  Felsefe’ye giriş mahiyetinde kısa bir  

öykü anlatılır. 
  “Çocuklar için felsefe nedir?” sorusuna  

yanıt aranır.

  Felsefi konuşmalar yaparken uyulması 
gereken 5 altın kural (soru-gözlem-keşif- 
eleştiri-yaratıcı düşünme) aktarılır.

  “Filozof Çocuk” dizisinden yola çıkarak 
eğlenceli bir düşünme oyunu oynanır. 

www.tudem.com

 Üç büyük soru, düşüncelerle 
oynamak ve görünenin arkasına 

çocuk gözüyle bakmak için 
masaya yatırılıyor.
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