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“

Да се даде възможност на учениците да се
включат в творчески и критичен
изследователски процес в една съвместна и
подкрепяща общност.”

CAPs-Children As philosophers /”Децата като
философи”/ е проект за стратегическо
партньорство между осем участници от шест
държави, които работиха заедно, за да развиват и
споделят своите знания и умения.

Цели на проекта:

• Да се повишат ключовите компетенции
на децата, за да участват пълноценно в
мултикултурното общество

• Да се разработи ефективна
методология, която използва методи,
които подпомагат развитието на
изследователски философски умения и
създаването на техники за критично
мислене

• Да се предоставят на педагогическия и
непедагогическия персонал набор от
умения, ключови принципи и
методологии

Проектът се фокусира върху 3 ключови тематични
области:

1. Принципи на философията и принципи на
творческото мислене

2. Метапознание

3. Социална философия.

Проектът има за цел да популяризира и предложи
новаторска методология във приложението на
философията с деца, която се занимава конкретно
със социалната интеграция.

Интересът към тази тема произтича от факта, че
прилагането на философията е полезен

инструмент, който подкрепя развитието на
критични и социални умения у децата и
тийнейджърите, благоприятствайки прилагането на
нова форма на колективно действие, вдъхновена
от ценностите на мирния живот, уважение, диалог
и дебат.

За проекта
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Тази брошура предлага общ преглед на основните
принципи в трите ключови тематични области на
проекта и предлага поглед върху това как могат да
се усвоят и подобрят определени умения.

Тази брошура е разработена във връзка с
обучителния пакет, който предлага на
преподавателите набор от дейности за обучение
на персонала за това как да обучават по всяка от
трите ключови тематични области.

Пакетът за обучение може да бъде намерен на
адрес:

www.childrenasphilosophers.com

За наръчника
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Изхождайки от „Философски изследвания“ на
Лудвиг Витгенщайн, можем да заявим, че:
философският проблем има формата: „Аз не знам
какъв е моят път“.

Когато се сблъскат със загадки или объркване,
хората са склонни да търсят връзки и прилики,
които им помагат да разберат; те се опитват да
правят хипотези.

Философията е начина, по който се опитваме да
разберем на какво се чудим. Подобно на това,
което се случва в науката, ние го отдаваме на
опита и мислим върху него, като се движим от
конкретното към общото.

От Платон и Аристотел стана ясно, че в основата
на философията е възприемането на учудване и
изненада, които не могат да бъдат наложени или
предписани.

Независимо от това, методите и техниките могат да
помогнат, създавайки усещане на “спиране” поради
ситуация, за която не знаем пътя си. В това
отношение философията е и начин на упражнение
за преминаване от интуиция към хипотеза до
тяхното езиково изразяване.

Следователно философският разговор се нуждае
от причина за учудване, въпреки че учудването не
може да бъде предписано.

Това е особено важно, когато се прави философия
с деца и тийнейджъри.

В това отношение е необходима дълбока промяна
в подхода на преподаване/учене.

Обратно на обучителния модел, ориентиран към
учителя, в който знанието се предава чрез
отношение ученик-учител, в модела, ориентиран
към обучаемия, ученето се случва чрез групово
изследване. Промяната на традиционния подход
позволява да се споделят с учениците съмнения и
загадки, които дори философите все още смятат за
източник на учудване. Заедно с учудването,

учителите и учениците също трябва да споделят
едно общо желание за откривателство и
отношение към обмен на различни гледни точки.

Но как може да се започне философска дискусия?
Как трябва да се провежда и стимулира? Какво е
философски въпрос?

На тези въпроси бяха дадени много различни
отговори и те създадоха разнообразен архипелаг
от философски практики, които се различават в
различни аспекти:

• теоретични и методологични
предположения

• основни цели

• педагогически справки

• отправни точки за разговори

• методи и техники за включване на деца

• ролята на „философи“ / фасилитатори

• “употребите” на философията (класиката
на философията).

Принципи на философията
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„Философия за деца“
от Матю Липман

Подходът „Философия за деца“ един от най-
известните и посещавани острови в архипелага.
Той е бил обитаван от началото на 70-те години.

Този подход се основава на романи, специално
написани за стимулиране на философска дискусия
с децата и младежите.

„Откритието на Хари Стотълмайер“ е първият
дидактичен философски роман, написан от
Липман.

Романът представя Хари и съучениците му от 5-ти
клас. Възрастните понякога се появяват в романа,
но основната философска работа е детската. Хари
и неговите приятели откриват няколко основни
понятия и правила на аристотеловата логика; те се
учудват на въпроси заестеството на мисълта, ума,
причинно-следствената връзка, реалността,
знанието и вярата, правилното и грешното,
справедливостта и несправедливостта. Историята
не въвежда никакви думи от специалния речник на
философията (дори и самата дума „философия“ не
се появява). Философското изследване е
инициирано от децата в разказа, а не от
възрастните.

От своето публикуване „Философия за деца“ влиза
в много класни стаи и до 1973 г. е очевидно, че
трябва да се изработят наръчници, които не само
ще съдържат безброй упражнения и дискусионни
планове, но и ще предоставят на учителите
въведение в съдържанието на философския роман
и начин на действие.

„Диалози с деца“
от Гарет Матюс

В подхода на Матюс „философията наистина може
да бъде мотивирана от недоумение”.

Неговата “Философия и малкото дете” започва с
въпрос от Тим (около шест години), който докато

се занимаваше с облизване на глинено гърне,
пита: “Татко, как можем да сме сигурни, че всичко
не е сън?”

По думите на Матюс въпросът на Тим е типично
философски. Тим е поставил въпрос, който
поставя под съмнение много обикновена идея (да
бъдеш буден) по такъв начин, че да ни накара да
се чудим дали наистина знаем нещо, което
повечето от нас безспорно приемат, че знаем.

Озадачаването и учудването са тясно свързани.
Аристотел казва, че философията започва в
учудване (Метафизика, 982b12). Бертран Ръсел ни
казва, че философията, “ако не може да отговори
на толкова много въпроси, каквито бихме искали,
има поне силата да задава въпроси, които
увеличават интереса на света и да показва
странността и удивлението, които лежат точно под
повърхността дори в най-често срещаните неща от
ежедневието ”.
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“Модел на петте пръста“
от Екехард Мартенс

Феноменологията, херменевтиката, анализът,
диалектиката и спекулацията са петте метода,
върху които се изгражда този модел.

За да стимулират по-широки и ясни въпроси от
децата, Мартенс предлага да се използват като
последователни операции:

• феноменологични - да може да се опише
нещо точно

• ерменевтика - за разбиране на себе си и
другите

• аналитични - да се изясни по понятен и
аргументиран начин как нещо е разбрано

• диалектически - да се поиска и да не се
изрази съгласие

• спекулативни - да си представим как
може да се разбере нещо..

Упражняване на умствена
симулация

Пътувайки от един остров на друг можем да
получим някои практически съвети за това как да
участваме във философска дискусия, като се има
предвид опита на Лука Мори с Община Модена и
Колежа „Сан Карло“.

Ключовият елемент е идеята, че философията с
децата може да започне с някаква загадка и да
доведе до изграждането на експеримент.

Искането на децата да си представят заедно
място, където да живеят по-добре (мисловен
експеримент, наречен „Утопия“) е съвсем различно
от това да ги помолите да слушат готова история
или да им кажете да решат загадка, която вече
знаем как да решим.

Обучителят просто въвежда „ребус елемент“. Той
не съди, нито дава съвети: неговата роля е да
помага на децата да се движат от собствената си
гледна точка, използвайки собствения си език, за
да извлекат най-доброто от дискусията.

В това отношение, мисловният експеримент има
нещо общо с играта на пъзели. Докато сглобяват
пъзела, децата се позовават на цялостната
картина, която обикновено се показва на
опаковката. Докато философства, пълната картина
(отговорът на техните въпроси) все още не
съществува!

Точно това трябва да се търси и очертава заедно
(като се знае, че резултатът може да бъде
непълна, предварителна и преразглеждаща
картина).

За да сте сигурни, че децата могат да развиват
свои собствени логически конструкции по време на
играта е необходима някаква стая за игри.

Бруно Бетелхайм го нарече Spielraum, използвайки
немска дума, която се отнася до свободна среда,
където да се играе с идеи, подобно на стаята,
където детето играе с играчки.

Това, което е важно при провеждането на мисловен
експеримент с деца е упражняване на мисли и език
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в специална среда, създадена от въпроси и
съмнения.

В този процес обсъждането в група е от основно
значение.

Както би казал Терън Дийкън, ако детето се загуби
в гората, един възрастен има много малко шансове
да го намери, защото следите са твърде много. Ако
група от хора започнат да търсят детето,
шансовете да го намерят растат, защото могат да
бъдат обходени много повече пътеки.

По същия начин, когато се говори за философията
с децата, колкото по-различни мнения са
споделени, толкова повече възможностите им да
направят нови открития нарастват, стига да се
научат да си сътрудничат.

Когато упражняват умствена симулация, децата и
възрастните не говорят за един въображаем свят,
но наистина са стимулирани да говорят за два
свята: този, който те си представят и този, в който
живеят. Това им позволява да си представят
нещата по различен начин, да открият неочаквани
отношения, да правят хипотези и да гледат на себе
си отвън.

Историята на философията
като стимул

За обогатяване на метода, основан на мисловния
експеримент, митове и алегории от древните
класически философи могат да бъдат ценен
принос.

Фрагменти, датиращи от предсократиците и
произведения от „Антигона“ от Софокъл, могат да
бъдат предложени за ангажиране на децата във
философска дискусия. Използвайки фрагментите
като следи от древните мисли за природата и
човешките същества, обучителят се представя на
учениците като възрастен, който се нуждае от
помощ, за да разбере значението на загадъчните
улики, датиращи от далечното минало.

Докато говорим за тези загадъчни послания,
децата често разбират, че те не знаят какво знаят.
Това се отнася както за космологичната хипотеза,
така и за хипотезата за човешкия свят (знание,
приятелство, език, биологични явления ...).

Справянето с парадоксите и логическите проблеми
означава наистина ръкопашен бой с езика и
размисъл върху това как разсъждаваме, как се
заблуждаваме и как можем да подобрим нашия
начин на мислене.
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Творческото мислене обхваща набор от конкретни и
повторяеми методологии, които, прилагани с
убеждение и основни познания, значително ще
увеличат броя и качеството на идеите в
преследването на всяко творческо решение.

„Творчество“ и „Създаване“

Важно е да се направи разграничение между
термините „творчество” и „създаване”, тъй като тези
два термина често са неправилно използвани, което
води до „усещане” за творчество, което в много
случаи е акт на създаване (на нещо или друго).

За да илюстрираме този момент, можем да помислим
за процеса като оцветяване на картина, следвайки
числа, за да създадем картина. Ако се замислим
върху този процес, ще установим, че следването на
число по число за създаването на нашата картина
има много малко общо с творчеството, въпреки
факта, че сме „създали” нещо.
Британският обучител сър Кен Робинсън предлага
полезна работна дефиниция на творчеството, която е
„оригинално мислене…. с цел “. За да се върнем към
аналогията на картината с числа, съвсем ясно е, че
този процес няма много общо с „оригиналното
мислене“, въпреки че можем да твърдим, че процесът
има цел.
Може би трябва да разгледаме тази дефиниция от
обратната перспектива – „оригиналното мислене без
цел“. При този сценарий можем да си представим
една експериментална работа или дизайн, може би
за разлика от всичко, което някога е виждал досега,
но когато се замислим можем да заключим, че тази
експериментална работа не служи по
предназначение.
Ако можем да използваме думата „творчески“ като
прилагателно, например "Това е творческо решение
на проблема" и можем ясно да идентифицираме
оригиналността и целта, най-вероятно става дума за
„творчество" в резултат на творческото мислене.
Въпреки някои обратни мнения, творческото мислене
не е дар за малцина, а нещо, което много хора могат
да научат. В един бързо променящ се свят, в който
хората все по-често се изправят пред
предизвикателството да демонстрират умствена

бързина, би било небрежно за педагозите да не
преподават методи на творческо мислене в
образованието на детето и извън него.

Цикъл на творческото мислене

Основните градивни елементи на креативността са
идеи и за тази цел творческото мислене
приоритизира генерирането на множество идеи и/или
начини за ангажиране със ситуации (те могат да
бъдат идеи сами по себе си). Следователно
изходната точка и основният принцип на творческото
мислене е да се установи един или повече методи,
които ще постигнат тази цел.

„Генерирането на алтернативи“, както като дискретен,
така и по-широкообхватен метод, изисква
участниците винаги да се стремят да излязат отвъд
първите си приложими решения по отношение на
идеите. Това гарантира, че повече от най-
предсказуемото (и често познато) предложение се
счита за възможен резултат. В повечето дейности,
изискващи творческо мислене се въвежда квота, за
да се гарантира, че участниците наистина „изпитват“
умствените си способности. Квотите, понякога
наричани цели, могат да варират от няколко (от три
до пет) или да са много повече на брой. Квоти от
тридесет плюс не са необичайни в творческите
професии.
Като правило за определяне на подходяща квота
бихме могли да кажем, че около една трета от идеите
трябва да бъдат доста предсказуеми и да бъдат
„мислени“ от много хора. Една трета от идеите трябва
да демонстрират индивидуално мислене и може би
някаква степен на изненада за другите, като
последната трета се вписва в категория, която може в
началото да се счита за малко глупава. Много пъти
идеята от последната категория е била
усъвършенствана, за да стане най-творческото
решение.

Принципи на креативното
мислене
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Трябва да се отбележи, че методите на творческото
мислене не гарантират творчески резултати. Въпреки
това, те значително увеличават вероятността за
постигане на наистина креативно решение в
сравнение с конвенционалните и по-малко
структурирани мисловни процеси. Представителите
на творческото мислене научават този факт много
рано, знаейки, че с всяка неизползваема идея, те са
една крачка по-близо до истински творчески резултат.
От гледна точка на мисловните типове ние можем да
се позовем на термините, предлагани от видния
теоретик в тази тема, Едуард де Боно. В своята
основна работа, „Странично мислене“, Де Боно ни
предлага термините „Странично мислене“ и
„Вертикално мислене“. Въпреки че тези два термина
не са непременно противоположни, всеки от тях се
отнася до значително различни начини на мислене и
съответните им цели.

Вертикалното мислене е вид мислене, което повечето
хора правят през повечето време. Става дума за
бързо установяване на правилно или работещо
решение в повечето ситуации. Този процес (и
неговите резултати) най-често се основава на опит,
навик или друг познат познавателен процес. Във
вертикално мислене ние търсим отделни „правилни”
отговори и стъпка по стъпка елиминираме други
възможности.
За разлика от това, страничното мислене се стреми
да установи много възможни „правилни” отговори или
стъпки, преди да продължи напред. Всъщност,
страничното движение, за разлика от всяка стъпка,
която ви води напред, е предназначено да установи
няколко възможни пътеки от самото начало.

След като една квота е изпълнена и са налице
множество идеи, имайки предвид потенциалното
приложение и целта на всяка идея, обикновено се
счита за следване на подход за вертикално мислене,
при който се прилага логиката и рационалното
решение.

Първоначалният набор от многобройни идеи трябва
да се разглежда като „свързване“ на идеите и със
сигурност не се разглежда на толкова ранен етап като
„завършен продукт“.Да пренебрегваме
първоначалните идеи като свързващи идеи с
потенциал за усъвършенстване е една от най-често
срещаните грешки в творческото мислене.
Различни стимули и структурирани дейности рутинно

се използват в творческото мислене, като груповите
дейности обикновено произвеждат идеи с по-високо
качество, макар и не непременно повече идеи на
човек в групата. Работата в група е препоръчителна,
когато е възможно.
Тъй като е необходимо „нарушаване“ на нашите
„нормални“ мисловни процеси, дейностите и
стратегиите са специално предназначени за
постигане на тази цел.

Различните дейности могат да бъдат разделени на
такива, които разчитат на нас да обработваме идеи,
базирани на вътрешни и/или очевидно отнасящи се
до тях препратки – или можем да наречем това
вътрешна стимулация. Докато реагират на изкуствено
въведени стимули, като произволни думи, обекти и
цветове и т.н., може да се говори като за външно
стимулиране.
Вродената функция на здрав и активен мозък е да се
направи връзка между стимулите, независимо дали
преди това са съществували или не. Де Боно нарича
мозъка „система са самостоятелно максимално
увеличаване“ и тази вродена способност на хората
бързо да установяват връзки се използва активно в
процесите на творческото мислене.
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Въпреки че има много дефиниции за
метапознание, тази, която е в основата на този
проект, описва метапознанието като цялостен
процес на планиране, мониторинг, рефлективна
оценка и промяна на поведението на учене.
Подходите за метапознание и саморегулиране
имат за цел да помогнат на учащите се да мислят
за собственото си учене по-ясно, често като им се
преподават специфични стратегии за планиране,
наблюдение и оценка на тяхното обучение.

Интервенциите обикновено са предназначени да
дадат на учащите набор от стратегии за избор и
умения за избор на най-подходящата стратегия за
дадена учебна задача.

Има доказателства, които показват, че
метапознанието има голямо влияние върху
саморегулираните подходи към ученето, които ще
бъдат проучени.

Цикъл на метапознанието

"Метапознанието трябва да включва
предварително планиране и организация на
собствените мисловни процеси на индивида, преди
да се изпълни дадена задача, изучаването и
контрола на задачата по време на изпълнението,
както и отразяващата оценка след завършване"
(Актюрк и Сахин, 2011)

Ние трябва да разглеждаме метапознанието като
организация на мисловните процеси в рамките на
един цикъл. Следвайки този цикъл и умишленото
му преразглеждане ни позволява да развием
разбиране за нашето мислене.

Цикълът на метапознанието включва някои ясни
етапи:

1. Оценка на задачата

По време на етапа на планиране, обучаемите
трябва да обмислят кой подход или стратегии ще
използват, за да изпълнят дадена задача.

2. Оценка на собствените сили и слабости

На този етап учащите оценяват собствените си
силни и слаби страни в подхода към задачата.

3. Планиране на подхода

Оценката на техните силни и слаби страни ще им
помогне да решат кой подход да следват, който
най-добре отговаря на задачите, които трябва да
бъдат изпълнени. По време на този етап
обучаемите използват предишния си опит и
знания. Визуална карта на техния план понякога
може да помогне на учащите с подхода им.

4. Прилагане на стратегиите

Учащите са включени в прилагането на
стратегиите и непрекъснато наблюдават техния
напредък.

5. Разсъждение

При наблюдението на напредъка си учащите могат
да адаптират своя подход и да приложат нови
стратегии към задачата.
По този начин цикълът се повтаря.

Метапознание
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Предимства на метакогнитивния
подход към преподаването и
ученето

Исторически метапознанието произтича от
схващането, че учащите са активни, а не пасивни
получатели в тяхното обучение.
В допълнение Виготски (1978) обсъжда “Зона на
най-близко развитие”, като твърди, че ученето се
развива от приемането на взаимодействието с
другите и освен това ученето е прогресивен
процес.
Освен това, през последните години
изследователите твърдят, че уменията за мислене
подобряват представянето на обучаемите по
тестове за когнитивни и учебни програми, като
вярват, че те са по-ефективни от други дейности и
следователно трябва да бъдат насърчавани.
Въпреки това, преди да се използват стратегии,
които активно насърчават използването на
метапознанието във всяка учебна среда,
преподавателите трябва да обмислят следното:

1. Има ли някакви стратегии, които могат да
бъдат научени, за да помагат на
учениците в цикъла на метапознанието?

2. Можем ли категорично да насърчим
специфични умения и нагласи за
метапознанието в преподаването?

3. Как можем да насърчим учениците да се
саморегулират?

Хигинс и др. (2005) проведоха мета-анализ на
въздействието на мисловните умения. След
изследване на 191 проучвания те стигнаха до
заключението, че уменията за мислене играят
важна роля в образованието, като например
ефективното задаване на въпроси, което
допринася за устните речеви отговори и оценката
за учене (Black and Wiliam, 1998, p. 11, Rose, 2009,
с.76). Въпреки това Хигинс и др. добавят, че тези
умения не се преподават в училищата.

Освен това те заключиха, че мета-анализът се
нуждае от информация, която е по-точна за
„тяхната ефективност и ефикасност“ (Higgins et al,
2005, параграф 6). Окончателният резултат показа,
че интервенциите в уменията за мислене са
ефективни в училищата за подобряване на

представянето на учениците и по-голямо
въздействие е установено в училищата,
използващи метапознанието. Хигинс и др. (2005,
параграф 16) твърдят, че уменията за мислене
подобряват представянето на учениците „в
когнитивни и учебни тестове“, следователно тъй
като те са по-ефективни от повечето други
интервенции, тяхното използване следва да се
насърчава. Те обаче предупреждават, че
ефективността и целесъобразността по отношение
на възрастта трябва да се наблюдават, особено
въздействието върху резултата.

Метакогнитивни умения и нагласи

Проектът „Метапознание“ на Bliss Charity School
(Великобритания) идентифицира набор от 10
умения и 10 нагласи, които се преподават на
обучаемите и им помагат да саморегулират своя
учебен процес.
10 умения:

Прилагане
Разбиране на стилове на учене
Сътрудничество
Комуникация
Създаване
Избор и решения
Задаване на въпроси
Обосновка
Проучване
Самоуправление

10 нагласи:

Любопитен
Съпричастен
Ентусиазиран
Независим
Отворен ум
Гордост от себе си и другите
Склонен към размисъл
Гъвкав
Отговорен
Авантюрист

Всички учащи се насърчават да идентифицират
уменията и нагласите, отнасящи се до техните
процеси на обучение, които ги подкрепят в техния
цикъл на метапознание.
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Доказано е много добре, че в „пост-индустриалния
Запад“ автономията на индивида е придобила
предимство пред интересите на общността. Това със
сигурност не е така в много други части на света.
Дали причините, довели до тази позиция, могат да
бъдат търсени във възхода на капитализма през
същия период също е въпрос на дискусия и спорове.
Въпреки това за много граждани на Запада основната
предпоставка е призната.

Социалната философия, като клон на философията,
активно се ангажира с аспекти на социалното
поведение, взаимодействия и институции. В своята
същност това е клон на философията, който се
основава на социални и/или етични ценности.

Това е широкообхватно проучване, което обхваща
всички аспекти на социалния живот, включително, но
не само; семейни взаимоотношения, приятелства,
институции, тенденции, културни ценности и т.н. При
такъв широк спектър от области на потенциално
проучване, повечето от които съществуват във
флуидни и променливи форми, перфектното
определение може да се окаже, че не може да бдъе
дадено.

Социалната философия съществува оттогава,
откакто философията я има, с ранните гръцки
философи, които се отнасят предимно към
социалната философия в областта на „полиса“,
типичната структура на една общност в
древногръцкия свят. Разбира се, етиката, онтологията
и донякъде реториката са неразривно свързани с
проблемите на социалната философия.

Тъй като се развиваме в свят, опосредстван до
голяма степен от взаимодействия чрез екрана и

социалните медийни платформи, привидно
подхранвани от нарастващата токсичност на езика,
необходимостта от оценка на социалното
сближаване и разбиране вероятно никога не е била
по-голяма.

Важно е тогава социалната философия да поставя
акцент върху социалните ценности, които насърчават
хармонията и споделянето, да работят за общото
благо чрез положителни действия и идеи, вместо
съществуващото разделение, което съществува в
„победителя поема цялата култура“.

Нейната основна роля произтича от възприемането
на различията между съществуващите поведения на
обществото или общността, които са довели до
отрицателни резултати, до проучване как обществото
може да функционира по-добре за постигане на
идеалите на една щастлива социална общност.

Социалната философия може да се разглежда като
връзка между социологията и философията, тъй като
очевидно социалната философия споделя сходства и
взаимни идеи със социологията. Акцентът обаче в
рамките на социалната философия налага повече
тълкуване на социалните феномени от гледна точка
на етичните принципи, като се стреми да постигне
самото социално благо.

Връщайки се към идеята, че социалната философия
се основава на ценности, които, разбира се могат да
се различават от култура до култура, все още има
силно чувство за определяне и придържане към
преобладаващите морални ценности за постигане на
обществено благополучие. Това води до представяне
на идеите на индивида като агент, който има
потенциал да повлияе на промените в рамките на кои
общности/ общества той/тя принадлежи. В този
момент трябва да се докаже, че моралните кодекси
превъзхождат потенциално по-негативните импулси
или наученото поведение.

Такова образование може да се получи в дома или в
обществото като цяло, но тъй като училищата могат
да дадат на децата по-устойчиви и последователни
възможности за въздействие върху тяхното
формиране, именно тук социалната философия може
да постигне най-голямо въздействие върху
настоящите и бъдещите поколения.

Можем да категоризираме областите за проучване в
училищата, въпреки че всяка област трябва да бъде

Социална философия
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променена по отношение на подхода и
съдържанието, така че да бъде достъпна и
съответстваща на определени възрастови групи на
учащите.

Социални отношения

Признавайки, че всички общества се състоят от групи,
като всяка група е съвкупност от индивиди е важно
също така да се отбележи, че самото присъствие на
индивиди в рамките на физическото място само по
себе си не представлява социална група. Това е
контактът и комуникацията между двама или повече
индивиди, които реализират социална група, тъй като
обществата са вкоренени в социални
взаимодействия. След като хората започнат
съзнателно да взаимодействат, тогава е възможно да
се наблюдават модели на поведение или социални
отношения. Видовете наблюдавани отношения са
много и могат да включват опозиционни двойки като
приятелски или недружелюбен, интимен или
неинтимен, включен или неприобщен и т.н.

Култура

Би било особено проблематично да се ангажираме
със социалната философия в определена среда без
пълно разбиране на преобладаващата култура, тъй
като това ще информира и/или смекчи много от
ценностите, към които се стреми. Също така е важно
осъзнаването на еволюцията и трансформацията на
културата, тъй като едно поколение, особено в
последно време, да представлява значителен период
в предефинирането на културните норми и
предпочитания. Оценяването на културните
предпочитания чрез задаване на критични въпроси
може да послужи като отправна точка за тази област
на изследване.

Икономика

Макар и да не е очевидна отправна точка за децата,
влиянието на икономиката в обществата не може да
бъде пренебрегнато. Връщайки се към идеята
социалната философия да се стреми към социална
сплотеност и щастие, разпределението на
богатството, равно или по друг начин, може да бъде
ключов определящ фактор за постигането или
недостига на тази цел. Освен това, доколкото ние сме
социални приносители в емоционален и духовен
смисъл, ние сме (основно) социални приносители в
икономически смисъл; основани на реалността, че

парите са се превърнали в универсална валута за
обмен на толкова много компоненти, които могат да
се обменят в едно общество. Както беше посочено
по-горе, капитализмът е повлиял върху формирането
и поддържането на социални групи, независимо дали
за добро или по друг начин.

Политика

Тъй като повечето общества през историята са имали
някаква форма на разпознаваемо управление и
продължават да го правят, осъзнаването на
политическите структури и движения е предимство за
всеки учен от социалната философия. В един
идеален сценарий политическите лидери на всяко
общество (на местно, национално и международно
ниво) ще отразяват и популяризират ценностите,
които имат в това общество. Мотивацията да го
правят може да освети нашите възприятия за
обществата, като ни помагат в преструктурирането на
нашите обществени философии за постигане на
обществено благополучие.
Образование
Образованието, както формално, така и неформално,
е присъщо за еволюцията на човечеството, което го
прави една от най-основните дейности и занимания
на всяко успешно общество. Продължаването на
обществата зависи от предаването на знания от
старите към младите. В повечето съвременни
общества формалното образование в многобройните
му форми се превърна в доминиращо средство, чрез
което се осъществява този трансфер на знания.
Самите образователни институции са станали
общества, със собствени кодове и ценности, заедно с
очакванията на обучаемите, персонала и където е
приложимо, родителите на обучаемите.

Докато целта за постигане на хармонични, изпълнени
и щастливи общества е една и съща,
образователните институции предлагат незабавен
достъп до изучаването и популяризирането на
социалната философия.
В рамките на проекта CAPs-Children As Philosophers
/„Децата като философи”/, и по-специално по време
на ученическия обмен, социалната философия е
изследвана и тествана. Налице са очевидни културни
различия и стратегиите за преодоляване на
неблагоприятните последици са лесно разработени и
въведени от учениците и персонала, в повечето
случаи интуитивно.
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