
Eleştirel düşünme, Empati, 

Kendini tanıma, Sorun çözme
3, 4 ve 5. SINIFLAR

ATÖLYE

“Düşünme Atölyesi”
Arzu Suriçi Kireççi’yle

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

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Çocuklar, felsefe kavramı üzerine 
bilgi edinirler.

  Belirli bir konu üzerine sorgulama 
odaklı düşünme ve fikir yürütme 
becerilerini geliştirirler.

  “Doğru” soru sormanın ve 
yanıtlamanın püf noktalarını 
öğrenirler.

  Konuşmadan önce dinlemenin 
ve konuşulanı “doğru” anlamanın 
önemini kavrarlar.

  Empati kurarak başkalarının 
duygu ve düşüncelerini 
duyumsamaya çaba gösterirler. 

  Kendilerini, çevrelerini ve hayatı 
gözlemleyerek yeni keşiflere yelken 
açarlar. 

  Sorun çözme sürecinde, mantık 
kullanmanın ve kendi fikirlerini 
savunmanın önemini pekiştirirler.  

  Topluluk önünde söz alarak 
kişisel ve sosyal gelişimlerine 
katkıda bulunurlar. 

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 Brenifier’den 
pratik uygulama eğitimi 
almıştır.



Etkinliğin Akış Programı

“Neden varım?, Her şeyi bilmem gerekir mi?, Mutlu olmak için neye ihtiyacım var?, Hayat neden böyle?, 
Büyümek zorunda mıyım?, Sevgi nedir?, Özgürlük ne işe yarar?, Hepimiz eşit miyiz?, Güzel nedir?” gibi 
çocukların ve gençlerin zihinlerini kurcalayan sorular, bir filozofun çocukları düşünme sanatı ile tanıştırmak 
amacıyla kaleme aldığı yirmi kitaplık “Filozof Çocuk” serisinin belkemiğini oluşturuyor. Düşünme eylemini 
çocuklar için eğlenceli bir serüvene dönüştüren Oscar Brenifier, serideki her kitabın ismini bütünleyen yirmi 
büyük soru yardımıyla okurlarını, düşünceleri ile oynamaya ve görünenin ardında yatan gerçeği keşfetmeye 
çağırıyor.

  İlgili etkinlik, sınıf ya da kütüphane ortamında, 
her oturumda en fazla 50-60 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en 
çok üç etkinlik düzenlenebilir. 

  Düşünme Atölyesi, birbiriyle geçişli iki ayrı 
bölümden oluşmaktadır. 

DÜŞÜNMEK ÇOCUK OYUNCAĞI
  Arzu Suriçi Kireççi bu giriş bölümünde, “Filozof 

Çocuk” serisinden yola çıkarak aşağıdaki konular 
üzerine çeşitli açıklamalarda bulunur. 

  Düşünme eylemi nasıl tanımlanabilir? 
  Felsefe nedir, nasıl yapılır?

  Kime filozof denir?
  Çocuklar için felsefe yapmak zor mu?
  Felsefe üzerine düşünürken, konuşurken 

uyulması gereken kurallar nelerdir?

DÜŞÜNCELERLE OYNAMAK
  Arzu Suriçi Kireççi bu bölümde, “çocuklar 

için felsefe” kavramını destekleyici kısa bir öykü 
anlatarak eğlenceli bir düşünme oyunu kurgular.

  Oyunda; soru sormanın, gözlem yapmanın, 
keşfetmenin, eleştirmenin ve yaratıcı düşünmenin 
önemi vurgulanır. 

www.tudem.com

 Üç büyük soru, düşüncelerle 
oynamak ve görünenin arkasına 

çocuk gözüyle bakmak için 
masaya yatırılıyor.
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