Filosofický seminář


Charakteristika předmětu:

Vyučovací předmět Filosofický seminář je předmět rozšiřující poznatky společenských věd, vyučuje se ve 3. a 4. ročnících čtyřletého gymnázia ( septimách a oktávách osmiletého gymnázia ) Hodinová dotace činí 2 hodiny týdně. Seminář rozvíjí znalosti z filosofie a náboženství, doplňuje o aktuální změny a připravuje žáky na
profilovou část maturitní zkoušky a přijímací pohovory na VŠ humanitního či společenskověd. zaměření.
Žáci si osvojují základní terminologii, vysvětlují souvislosti, obhajují své názory
Realizace vzdělávacího obsahu probíhá za užití metod frontální výuky, skupinové práce, heuristického 
rozhovoru, řízené diskuze, interpretace textu, počítačových prezentací. 
Zakotvení v rámci RVP G: Předmět obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, konkrétně vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, který zahrnuje tematické celky Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti, Občan ve státě, Občan a právo, Mezinárodní vztahy, globální svět, Úvod do filozofie a religionistiky.

Výchovně vzdělávací strategie:

Na úrovni vyučovacího předmětu jsou pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívány následující strategie (postupy): 
Kompetence k učení - žák se seznamujeme s efektivními metodami učení, zpracováním informací a různými formami práce, učí se vyjadřovat vlastních názory, kritickému pohledu na předkládané materiály.

Kompetence k řešení problémů – žák je veden k přemýšlení nad jednotlivými přístupy a ke kreativitě, po žácích
požadujeme práci se zdroji a porovnávání obsahu i formy různých informací - učíme žáky formulovat odpovědi, názory, postoje vlastními slovy s vhodnými použitím odborných termínů 

Kompetence komunikativní - seznamujeme žáky s různými formami komunikace, vedeme je k uvědomění si jejich jednotlivých kladů i záporů v různých situacích, při práci ve skupinách učíme žáky naslouchat názorům druhých a vhodnou formou prezentovat názory své 
 
Tematické okruhy:
           
              - světová náboženství - pravěké formy
                                                 - polyteismus egyptský a řecký
                                                 - judaismus
                                                 - křesťanství
                                                 - islám
                                                 - hinduismus
                                                 - buddhismus
                                                 - džinismus
                                                 - sikhismus
                                                 - taoismus
                                                 - konfucianismus
                                                 - voodoo

              - náboženské sekty a tajné spolky 
              - ontologie - metafyzické kategorie - hmota, prostor, pohyb, čas, bůh 
              - gnoseologie - teorie poznání  

