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Wydział Filozoficzny UAM zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i średnie do skorzystania  
z nieodpłatnej oferty wykładów i warsztatów, których celem jest propagowanie wiedzy 
filozoficznej wśród uczniów szkół. Akcja Desant filozoficzny prowadzona jest  
w ramach współdziałania Wydziału Filozoficznego UAM z otoczeniem społecznym. 

MISJA:  

Projekt Desant filozoficzny ma charakter edukacyjny, a jego głównymi celami są: 

 podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu filozofii oraz ukazanie roli refleksji 
filozoficznej w rozwoju innych dyscyplin szczegółowych (np. matematyki, fizyki, nauk 
społecznych),  

 podniesienie poziomu umiejętności rozumianych jako zdolność do analizy i rozwiązywania 
(w oparciu o zdobytą uprzednio wiedzę) sytuacji problemowych, 

 wieloaspektowy rozwój kompetencji miękkich związanych przede wszystkim z poprawnym 
argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, stosowaniem zasad logiki  
oraz mechanizmów heurystycznych do analizowania i rozwiązywania wybranych sytuacji 
problemowych.  

Zbiorczym celem projektu Desant Filozoficzny jest przekazanie uczniom szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych systematycznej i uporządkowanej wiedzy na temat zasadniczych 
problemów, roli oraz znaczenia szeroko pojmowanej tradycji filozoficznej dla rozwoju 
współczesnych społeczeństw.  

TREŚCI PROGRAMOWE I MODEL WSPÓŁPRACY:  

Wiedza przekazywana w ramach zajęć powiązana jest tematycznie z zagadnieniami zawartymi  
w programach nauczaniach, które obowiązują na poziomie szkół podstawowych i średnich: 

 historia filozofii (język polski, historia, WOS, etyka), 

 filozofia kultury (język polski, historia, WOS, etyka), 

 logika (matematyka i język polski), 

 bioetyka, filozofia nauki, metodologia nauk, etyka nauki (biologia, chemia, fizyka), 

 estetyka (przedmioty techniczne i artystyczne), 

 etyka (język polski, historia, WOS, przedmioty przyrodnicze). 

                                                                    
1 Pierwsza edycja programu Desant filozoficzny była realizowana w latach 2012 – 2016 przez ówczesny 
Instytut Filozofii UAM. 



Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Wydziale 

Filozoficznym UAM w Poznaniu, a także z udziałem przygotowanych merytorycznie  

i hospitowanych doktorantów oraz studentów.  

Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w akcji! 

FORMA ZAJĘĆ 

Każde zajęcia podzielone są na 45 minutowe jednostki, prowadzone w formie wykładów, 

konwersatoriów lub warsztatów.  

Forma zajęć uzależniona jest od: 

 tematyki danego modułu, 

 liczebności grupy uczniowskiej, 

 specyfiki zajęć lub bloku zajęć. 

Zajęcia obejmować mogą także większe bloki tematyczne (np. cykl zajęć poświęconych danemu 

zagadnieniu lub moduły łączone wg schematu: wykład (45 minut) + konwersatorium/warsztat  

(45 minut). 

Wybór tematyki zajęć oraz ich forma wskazywane są przez szkoły korzystające z oferty Wydziału  

i każdorazowo uzgadnianie z koordynatorem projektu.  

Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach zamawiających lub w Poznaniu, w budynkach 

dydaktycznych Wydziału Filozoficznego.  
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