
دفتری برای آشنایی کودکان با کالس های فلسفه برای کودک

چه خبره؟

در سرزمین

فبک

با اندیشیدن می درخشیم!
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با اندیشیدن می درخشیم!



فهرست

۱بعضی وقتا باید فکر کنیم!

۴ملکه را نجات بدهیم چی میشه! 

۱۱ همش تقصیر متیو است!

۹ دفتر سوالت کو؟ 

۸ فبک از زبان بهار

۱۳ دیگه چه دوره هایی داريم؟

۱۴ دوره دیگر تیزفکری برای شما

۲گفت وگو یعنی تو سر و کله ی هم بزنیم!

۳ما در این کار سخت، یک مربی مهربان داريم!



بچه ها سالم
شما می دونید «فبک» چیه؟ 

دوست داريد براتون بگم! 
اینجا  در  است.  کودکان»  برای  «فلسفه  شده ی  کوتاه 
آدم های  های  حرف  خواندن  و  شنیدن  معنای  به  فلسفه 
دانگ  شش  خواهیم  می  ما  نیست.  بزرگ  فیلسوف 
را به مشاهده و دلیل آوردن، خالقیت و دقیق  حواسمان  
آدم های  که  کاری  همان  کنیم؛  می  جمع  اندیشیدن 

فیلسوف می کنند. این کارها برای شما جذاب است؟ 
را  آن  و  دهیم  نجات  را  تیزفکری  ملکٔه  ما  است  قرار  اصال 

همیشه پيش خودمان نگه داريم! 
ملکٔه تیزفکری! 

بله!  

۱

بعضی وقتا باید فکر کنیم! 

۱



بزرگ  که  موقعی  ما  می گویند  همیشه  ما  بزرگترهای 
می شویم نمی توانیم مسائل را درست حل کنیم! خب، 
در  را  مهم  خیلی  مهارت  این  کودکی  از  تا  اینجایيم  ما 

شما قوی کنیم. 
و  جذاب  سوال  یک  با  ابتدا  «فبک»  کارگاه های  در  ما 
ممکن  سوال  این  می شویم.  روبرو  داشتنی  دوست 
حتی  یا  انیمشین  بازی،  داستان،  یک  دل  در  است 

خاطرۀ یکی از ما باشد! 

گفت وگـــو یعنی تو ســـر و 
کله ی هم بزنیم!

۲



ما در این کار سخت، یک مربی مهربان داريم! 
و  صاف  را   دالیل مان  ما  می کند  کمک  مربی 
پوست کنده بگویيم و بگویيم که دقیقا چطور 

فکر می کنیم؟!
شاید بگویيد: این ها به چه درد می خورد! 

کمی صبر کنید تا برایتان بگویم! 

ما در این کار سخت، یک 
مربی مهربان داريم!  

۱۳



پريســـا هفته قبل یاســـمین را بـــه تولدش دعوت 
ناراحت  حســـابی  پريسا  دست  از  یاســـمین  نکرد. 
است و می گوید «پريسا دیگر دوست اون نیست!». 
اما پريسا فکر می کند یاســـمین زياده روی می کند.  
پريســـا نمی داند چگونه می تواند این مسئله را به 

پريسا بگوید. 

اول به  موقعیت هایی زير  دقت کنید:

ملکـــه را نجات بدهیم 
چی میشه! 

١

۴



امـــروز تـــوی کالِس محمدطاها یکـــی از بچه ها دیوار 

کالس را با ماژيک خط خطی کرده است. مدیر مدرسه 

گفته: «بچه ها یا باید بگویند چه کسی این کار رو کرده 

یا فعًال  دیگر  زنگ ورزش ندارند!» بچه ها مانده اند که 

چه تصمیمی بگیرند! 

٢

۱۵



وقتی علی بـــا ایلیـــا دعوایش می شـــود معموًال 
مامان و بابا حـــق رو به ایلیا می دهند و علی نمی
 تواند مودبانـــه از خودش دفاع کند. بعالوه، علی 
فکر می کند بابا، ایلیا رو بيشتر دوست دارد. ایلیا 
می خواهد این مسئله را  به مامان بگوید ولی نمی

 داند چگونه از حرف خودش دفاع کند.

٣

۱۶



خب! ما در کارگاه های فبک موقعیت هایی را تمرين می کنیم که اگر اتفاقاتی از این دست 

اتفاق ها افتاد، بتوانیم حرف خودتان را شفاف و بدون عصبانیت بيان کنیم. تمرين  کنیم 

که اگر حرف درستی می زنیم از آن به خوبی دفاع کنیم و اگر حرف غلطی می¬زنیم با خوب 

شـــنیدن دالیل دیگـــران فکر و حرفمان را تغیير دهیم. ما دوســـت داريم در اندیشـــیدن 

بدرخشیم! 

۱ ۷



فبک از زبان بهار
 فلســـفه ی کودکان  کلمه ی بزرگ و دشواری به 
نظر میرســـد. اما این گونه نیست و اگر بخوایيم 
بگویيم کـــه بزرگ و قلمبه اســـت پـــس مبل و 

میزو......چه هستند؟
اگر کســـی ازما بپرسند مبل چیســـت با اشاره به 
یک تکه چـــوب بريده شـــده و مقـــداری پارچه 
میگویيم "این اســـت" اما اخـــر فکر کنید که یک 
تکه چـــوب و پارچه چه ربطی بـــه کلمه ی مبل 
دارد؟ بعد هم وقتی میگویيم فلســـفه میگویيد 
"چه کلمه ی دشـــواری این کـــه برای کودک من 
دشوار و سخت اســـت " . بنظرتان این منطقی 
است؟ معنی کلمه ها برای درک شدن نیازی به 
بزرگ بـــودن فرد ندارد . بلکه نیاز به عمیق نگاه 
کـــردن و توجه بـــه کوچک ترين چیز هـــا دارد . 

اتفاقا این کار برای کودکان اسان تر است 

ما ایجایيم تـــا  بگویيم نباید برای حل مشـــکالت با آن ها 
بجنگیم و چگونه حتی کودکان هم میتواند شـــغل داشته 
باشـــند و حتی با یاد گرفتـــن این چیزها کامال مســـتقل 
باشـــند . کودکان هم با این جســـه ريزشـــان هم میتواند 
خیلی بيشتر از یک انسان بالغ دنیا را تغیير دهند و روز به 
روز عوامـــل انســـانیت  را به مـــا بياموزند. مـــا امده ایم 
فرزندان و کودکانتان را تشویق کنیم تا بتوانند مثل تمام 

انسان بالق یا حتی بهتر دنیا را پر از شگفتی کنند .

۱۸



در مدرســـه کودک و نوجواِن ما صندلی ها را دایره ای می
 چینیم! چـــرا؟ برای اینکه کارگاه های فبک،  بچه ها با هم 
بيشـــتر صحبت می کنند و مربی کمتر؛ بـــرای اینکه قرار 
اســـت با هم گفت وگو  کنیم و هنگام گفت وگو بهتر است 

یک دیگر را ببینیم. 
در کارگاه های فبک، معلم شروع نمی کند و نیامده استتا 

چیزهایی که به نظرش مهم است را به ما درس بدهد. 
مربی فبک معموال ابتدا یک داستان می خواند، یک بازی 
به راه می اندازد یا انیمیشـــن پخش می کند و  آنگاه از ما 

می خواهد سوال  هایمان را مطرح کنیم. 

بر عکس کالس های مدارس که بچه ها مدام از معلم 
ســـوال می پرســـند، اینجا مربی از ما سوال می پرسد، 
چراکه در کالس فبک بسیار مهم است که چرا شما این 

نظر رو دادید! چون نظر شما اهمیت زيادی دارد. 

دفتر سوالت کو؟ 

۱ ۹



با اندیشیدن می درخشیم!

   برای یادگیری بهتر، الزم است 

گاهی کارهای کالســـی جذابی 
رو در خانه انجام دهید و برای 
ایـــن  بفرســـتید.  مربی تـــان 
هفته  طول  در  کالسی  کارهای 
نهایتًا یک ساعت از وقت شما 

را می گیرد.

   تمام کالس هـــای ما تا پایان 

دوران کرونا مجازی هســـتند. 
پـــس هر جایـــی از کشـــور  که 
باشید می توانید به کالس های 

ما بيایيد. 

   تمام کالس هـــای ما تا پایان 

دوران کرونا مجازی هســـتند. 
پـــس هر جایـــی از کشـــور  که 
باشید می توانید به کالس های 

ما بيایيد. 

www.tizfekri.com برای ثبت نام در دوره های تیزفکری به سایت تیزفکری مراجعه کنید

۱۱۰



شـــاید دوست داشته باشـــید بدانید اصال فبک از کجا 
شکل گرفت؟ چه کسی به این فکر کرد که ما کالسی به 

نام فبک داشته باشیم؟ 
َمتیـــو  یک اســـتاد دانشـــگاه بـــود. َمتیـــو می دید که 
دانشجویانش به خوبی نمی توانند در مورد گفت وگو 
گنند، منظورشـــان را بيان کنند و در اختالف ها بدون 
عصبانیـــت منظور خـــود را به روشـــنی بيـــان کنند.  
دانشجویان چیزهای زيادی درباره درست فکر کردن و 
درست حرف زدن می دانستند اما نمی توانستند آن ها 
را انجـــام دهند!  پـــس، اولین مســـئله ایـــن بود که 
دانشـــجوهای َمتیو نیاز داشـــتند آن چیزهایی که می
 دانستند را تمرين کنند. اّما مسئله بزرگتر این بود که 

در سن و سالی که آن دانشجویان بودند، 

 یادگرفتن مهارت های اندیشیدن و گفت وگو  کند و  سخت 
پيش می رفـــت.  در اینبـــاره، َمتیو فکر کرد که بهتر اســـت 
آموزش درست اندیشیدن به دوران کودکی برود؛ زمانی که 
بچه ها هنوز به شـــیوه های نادرســـت اندیشـــیدن عادت 
نکرده اند. َمتیو با همین هدف، برنامه درســـی ای طراحی 
کرد که هدف آن پـــرورش مهارت های اندیشـــیدن بود. او 
دوست داشـــت بچه ها ســـنجیده تر، خالق¬تر و اخالقی تر 
فکـــر کننـــد.  او نام ایـــن برنامۀ درســـی را «فلســـفه برای 

کودکان» (فبک) گذاشت. 

همش تقصیر متیو است!

۱ ۱۱



با اندیشیدن 
می درخشیم!

۱ ۱۲



پایه دوم
۸ ساله ها

پایه پنجم و ششـــم

۱۱ تا ۱۲ ساله ها

اول پایه 

۷ ساله ها

دبيرستان دوره اول

۱۳ تا ۱۵ ساله ها
پایه ســـوم و چهارم

۹تا ۱۰ ساله ها

کدوم دوره رو 
شرکت کنیم؟

۱۱۳



دیگه چه دوره هایی داريم؟

کودک کارُدرست
ویژه پـــرورش مهارت های اجرایی

سال  ۹-۱۲ کودکان 

بالگرد
تفکرنقادانه قدم اول

پهپاد
تفکرنقادانه قدم دوم

۱۱۴

ویژه نوجوانان ویژه نوجوانان
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توسعه و آموزش مهارت های اندیشیدن
٦٣٥٩ ثبت    - هنری  فرهنگی  موسسه 


