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„Oferă elevilor posibilitatea de a se implica într-
un proces creativ de cercetare în cadrul unei
comunități caracterizate prin colaborare și
sprĳin.”

„Copiii filosofi” este un proiect de parteneriat
strategic KA2 derulat între opt parteneri din șase
țări, care au colaborat pentru a-și dezvolta și
împărtăși cunoștințele și abilitățile.

Proiectul își propune:

▪ dezvoltarea competențelor cheie ale
copiilor pentru implicarea și contribuția
lor activă într-o societate multiculturală;

▪ dezvoltarea unei metodologii robuste și
tangibile care utilizează strategii ce
sprĳină dezvoltarea abilităților de bază
prin utilizarea metodei discuției filosofice
și a tehnicilor de gândire creativă

▪ echiparea personalului didactic și
nedidactic cu o serie de abilități, principii
cheie și metodologii relevante.

Proiectul se axează pe 3 domenii tematice cheie:

1. Principiile filosofiei și
principiile gândirii creative

2. Metacogniție

3. Filosofie socială

Scopul proiectului este să dezvolte și să ofere o
metodologie inovatoare în practica filosofiei pentru
copii, ocupându-se de problema incluziunii sociale.

Interesul față de această temă a pornit de la ideea
că practica filosofiei este un instrument util care
sprĳină dezvoltarea abilităților critice și sociale ale
copiilor și adolescenților, permițând implementarea
unei forme noi de acțiune colectivă, inspirată de
valorile traiului pașnic, ale respectului reciproc, ale
dialogului și dezbaterii.

Despre proiect
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Această broșură prezintă principiile de bază din
cadrul celor trei domenii tematice cheie ale
proiectului, oferind idei despre învățarea și
îmbunătățirea anumitor competențe.

Broșura a fost elaborată împreună cu un set de
materiale pentru formatori, cu exemple de activități
utile pentru pregătirea personalului care va aborda
la clasă fiecare din cele trei domenii cheie.

Setul de materiale se poate accesa aici:

www.childrenasphilosophers.com

Despre ghidul de formare
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Pornind de la „Investigațiile filosofice” ale lui Ludwig
Wittgenstein, se poate afirma că o problemă
filosofică are forma: „Nu știu ce să fac".

Când se confruntă cu enigme sau confuzii, oamenii
tind să caute conexiuni și asemănări care îi ajută să
înțeleagă; încearcă să formuleze ipoteze.

Filosofia este așadar un mod prin care încercăm să
înțelegem ceea ce ne intrigă. Asemănător cu
metoda științifică, în filosofie ne referim la
experiență și reflectăm asupra ei, trecând de la
particular la general.

De la Platon și Aristotel încoace, a devenit clar că la
baza filosofării se află starea de mirare și
interogație, o stare ce nu poate fi impusă, nici
prescrisă.

Totuși, există metode și tehnici care pot ajuta,
creând o ușoară stare de „suspendare" din cauza
unei situații în care nu știm ce să facem. În acest
sens, filosofia este și o modalitate de a exersa
trecerea de la intuiții la ipoteze și la exprimarea
lingvistică a acestora.

Conversația filosofică are, prin urmare, nevoie de
un motiv de mirare, chiar dacă miracolul nu poate fi
prescris.

Acest lucru este cu atât mai important atunci când
facem filosofie cu copii și adolescenți.

În acest sens, este necesară o schimbare profundă
în abordarea predării/învățării.
Spre deosebire de modelul de învățare centrat pe
profesor, în care cunoașterea este transmisă prin
relația diadică profesor-elev, în procesul de învățare
centrat pe elev învățarea are loc prin investigații de
grup. Inversând abordarea tradițională, vom reuși
să împărtășim cu elevii o serie de îndoieli și
probleme cărora nici filosofii nu le-au dat încă de
capăt.

Pe lângă interogație, profesorii și elevii trebuie să
aibă în comun dorința de a descoperi și dispoziția
de a face schimb de puncte de vedere diferite.

Dar cum poate începe o discuție filosofică? Cum ar
trebui condusă și stimulată? Ce este o întrebare
filosofică?

S-au dat multe răspunsuri diferite la acest tip de
întrebări, care au generat un arhipeleag divers de
practici filosofice, ce se deosebesc prin următoarele
aspecte:

▪ ipoteze teoretice și metodologice

▪ scopuri / obiective explicite

▪ referințe pedagogice

▪ puncte de pornire pentru conversații

▪ metode și tehnici de implicare a copiilor

▪ rolul „filozofilor" / al facilitatorilor

▪ „întrebuințările” filosofiei (filosofii clasici).

Principiile filosofiei
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Filosofie pentru copii
de Matthew Lipman

Abordarea P4C (Filosofie pentru copii) e una din
cele mai cunoscute și vizitate insule din arhipeleag.
Este locuită încă de la începutul anilor 70.

Această abordare se bazează pe romane scrise
anume pentru a stimula o discuție filosofică cu copiii
și tinerii.

„Descoperirea lui Harry Stottlemeier" a fost primul
roman didactic filosofic, scris de Lipman.

Romanul îl prezintă pe Harry și colegii săi din clasa
a 5-a. Adulții își fac apariția ocazional, dar lucrarea
filosofică principală aparține copiilor. Harry și
prietenii săi descoperă mai multe concepte de bază
și reguli ale logicii aristotelice; ei își pun întrebări cu
privire la natura gândirii, a minții, a cauzalității, a
realității, a cunoașterii și credinței, a binelui și răului,
a corectitudinii și nedreptății. În poveste nu apar
însă deloc termeni de vocabular specifici filosofiei
(nu este menționat nici măcar cuvântul „filosofie”).
Investigația filosofică este inițiată de către
personajele-copii fără nicio implicare din partea
adulților.

De la publicarea sa, P4C a intrat în multe săli de
clasă, iar prin 1973 era deja evident că ar fi trebuit
elaborate manuale care să conțină o multitudine de
exerciții și planuri de discuții, dar în același timp să
ofere profesorilor o introducere în conținutul
romanului filosofic și sugestii metodologice de
abordare a acestuia.

Dialoguri cu copiii
de Gareth Matthews

În abordarea lui Matthews, „filosofia poate fi într-
adevăr motivată de mirare.”

Cartea sa „Filosofia și copilul mic” începe cu o
întrebare din partea lui Tim (cam de șase ani), care,
în timp ce lingea de zor o oală, a întrebat: „Tati, cum
putem fi siguri că totul nu e decât un vis?"

Matthews spune că întrebarea lui Tim este cât se
poate de filosofică. Tim a formulat o întrebare care
pune la îndoială o noțiune foarte comună (a fi
treaz), făcându-ne să ne întrebăm dacă într-adevăr
știm ceva ce majoritatea dintre noi presupunem că
știm.

Mirarea și minunarea sunt strâns legate. Aristotel
spune că filosofia începe cu minunarea (Metafizică,
982b12). Bertrand Russell ne spune că filosofia,
„dacă nu poate răspunde la câte întrebări am dori
noi să punem, măcar are puterea de a pune
întrebări care cresc interesul lumii și demonstrează
ciudățenia și minunile care să găsesc sub
suprafață, chiar și în cele mai obișnuite lucruri din
viața de zi cu zi.”
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Modelul cu cinci degete
de Ekkerhard Martens

Fenomenologia, hermeneutica, analiza, dialectica și
speculația sunt cele cinci metode pe care se
construiește acest model.

Pentru a stimula întrebările mai cuprinzătoare și
distincte ale copiilor, Martens sugerează să fie
utilizate ca operațiuni de reflecție pas cu pas:

▪ (fenomenologic) abilitatea de a descrie
ceva cu precizie;

▪ (hermeneutic) abilitatea de a se înțelege
pe sine și pe ceilalți;

▪ (analitic) abilitatea de a clarifica într-un
mod conceptual și argumentativ cum se
înțelege ceva

▪ (dialectic) abilitatea de a pune întrebări
și de a exprima dezacordul;

▪ (speculativ) abilitatea de a-și imagina
moduri în care putem înțelege ceva.

Exercițiul stimulării mentale

Navigând de la o insulă la alta, putem obține câteva
sfaturi practice despre cum ne putem implica într-o
discuție filosofică, luând în considerare experiența
lui Luca Mori cu Comune di Modena și Fondazione
Collegio San Carlo.

Elementul cheie este ideea că filosofia cu copiii
poate începe cu un fel de enigmă și poate duce la
construirea unui experiment de gândire.

Să ceri copiilor să-și imagineze împreună un loc
unde să trăiască mai bine (experimentul de gândire
numit „Utopia”) este foarte diferit de a le cere să
asculte o poveste gata creată sau să reconstituie un
puzzle pe care deja știu să-l rezolve.

Formatorul introduce doar un element „rebus”. El nu
judecă și nu oferă sfaturi: rolul său este de a-i ajuta
pe copii să-și schimbe punctul de vedere, utilizând
limbajul lor obișnuit, pentru a obține maximul din
discuție.

În acest sens, experimentul de gândire are ceva în
comun cu jocul de puzzle. În timpul asamblării
pieselor de puzzle, copiii fac apel la imaginea
completă afișată de obicei pe cutia jocului. În
schimb, atunci când fac filosofie, acea imagine
completă (răspunsurile la întrebările lor) nu există
încă!
Tocmai asta este ceea ce trebuie căutat și definit
împreună (fiind conștienți că rezultatul ar putea fi o
imagine incompletă, provizorie și care poate fi
revizuită).

Pentru a ne asigura că copiii își pot dezvolta
propriile construcții logice pe tot parcursul jocului,
este nevoie de un fel de cameră de joacă.

Bruno Bettelheim a numit-o „Spielraum”, utilizând
un cuvânt german care se referă la un mediu unde
ești liber să te joci cu ideile, similar încăperii unde
copiii se joacă cu jucăriile.
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Ceea ce este important atunci când derulați un
experiment de gândire cu copiii este exersarea
gândirii și a limbajului într-un mediu special, creat
de întrebări și îndoieli.

În acest proces, discuția în cadrul unui grup are o
importanță fundamentală.

Cum ar spune Terrence Deacon, dacă un copil se
pierde în pădure, un singur adult are foarte puține
șanse de a-l găsi, pentru că sunt prea multe poteci
de urmat. Dacă în căutare se implică însă un grup
de oameni, șansele de a găsi copilul cresc,
deoarece multe poteci se pot intersecta.

În mod similar, atunci când abordăm filosofia cu
copiii, cu cât sunt împărtășite opinii mai diferite, cu
atât cresc posibilitățile lor de a face noi descoperiri,
atâta timp cât învață cum să coopereze.

Atunci când fac o simulare mentală, copiii și adulții
nu vorbesc despre o lume imaginară, ci sunt într-
adevăr stimulați să vorbească despre două lumi:
cea pe care și-o imaginează și cea în care trăiesc.
Aceasta le permite să-și imagineze lucrurile altfel,
să descopere legături neașteptate, să facă ipoteze
și să se privească pe ei înșiși din exterior.

Istoria filosofiei ca stimul

Pentru a îmbunătăți metoda bazată pe experimentul
de gândire, miturile și alegoriile din filosofii clasici
din antichitate ar putea fi o contribuție valoroasă.

Pentru a-i implica în discuții filosofice, copiilor li se
pot propune texte din era pre-Socratică și fragmente
din piesa Antigona de Sofocle. Utilizând aceste
fragmente ca niște mărturii ale gândirii antice cu
privire la natură și ființa umană, profesorul se
prezintă în fața copiilor ca un adult care are nevoie
de ajutor pentru a înțelege semnificația unor indicii
misterioase lăsate de oamenii dintr-un trecut
îndepărtat.

În timp ce vorbesc despre aceste mesaje
misterioase, copiii înțeleg adesea că nu știu cu
adevărat ceea ce credeau că știu. Acest lucru se
aplică atât ipotezei cosmologice, cât și ipotezelor
despre lumea umană (cunoaștere, prietenie, limbă,
fenomene biologice etc.).

Abordarea paradoxurilor și a problemelor logice
înseamnă implicarea într-o luptă umăr-la-umăr cu
limbajul și reflecția asupra a cum reflectăm, cum ne
înșelăm și cum ne putem îmbunătăți modul de
gândire.
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Gândirea creativă cuprinde un set de metodologii
tangibile și repetabile, care, atunci când sunt
aplicate cu convingere și cunoștințe de bază, vor
crește semnificativ numărul și calitatea ideilor în
căutarea oricărei soluții creative.

Creativ V Creator

Este important să facem diferența între termenii
„creativ” și "creator", deoarece acești doi termeni
sunt adesea în mod eronat interschimbați, ceea ce
duce la a lua drept „cretativitate” ceva ce este de
fapt un act de „creație”. Pentru a ilustra această
idee, să ne gândim că trebuie să colorezi o imagine
cu ajutorul numerelor, pentru a produce o pictură
credibilă. Dacă interogăm acest proces, vom
constata imediat că urmând pas cu pas ghidul de
colorare pe numere are prea puțin de-a face cu
creativitatea, în ciuda faptului că am „creat” ceva.

Expertul britanic în educație, Sir Ken Robinson,
oferă o definiție utilă a „creativității", ca fiind
procesul de „gândire originală ... cu scop”. Ca să
facem din nou referire la analogia cu activitatea de
colorare pe numere, este destul de clar că procesul
are foarte puțin de-a face cu „gândirea originală”,
deși putem spune că procesul are un scop.

Putem analiza, probabil, această definiție și din
perspectiva opusă: gândire originală fără un scop
anume. În acest caz, ne putem imagina o lucrare
sau un proiect foarte experimental, deosebit poate
de orice altceva s-a văzut vreodată, dar putem
ajunge la concluzia că nu servește niciunui scop.

Dacă putem folosi cuvântul „creativ” ca adjectiv, de
exemplu: „am descoperit o soluție creativă pentru o
problemă”, și putem identifica în mod clar
originalitatea ȘI scopul, cel mai probabil e vorba de
„creativitate” ca rezultat al gândirii creative.

În pofida unor opinii contrare, gândirea creativă nu
este un dar pe care puțini îl au, ci este ceva ce
poate fi învățat de mulți. Într-o lume în schimbare
rapidă, în care trebuie tot mai mult să dăm dovadă

de agilitate mentală, ar fi păcat ca profesorii să nu
predea metodele gândirii creative pe tot parcursul
educației copilului, și după aceea.

Ciclul gândirii creative

Elementele esențiale ale creativității sunt ideile, și în
acest scop gândirea creativă prioritizează
generarea de idei multiple și/sau modalități de a
gestiona situații (acestea pot fi idei în sine). Prin
urmare, punctul de plecare și principiul esențial al
gândirii creative este de a stabili una sau mai multe
metode care să permită atingerea obiectivului
propus.

„Generarea de alternative”, atât ca metodă distinctă,
cât și ca o metodă cuprinzătoare, cere ca
participanții să încerce întotdeauna să meargă
dincolo de prima soluție viabilă în termeni de idei.
Acest lucru garantează că rezultatul final va merge
dincolo de soluția imediată, mai previzibilă și
adesea mai cunoscută. În majoritatea activităților de
gândire creativă, se stabilește o cotă de propuneri,
pentru a ne asigura că participanții chiar își pun la
încercare capacitatea mentală. Cotele, numite
uneori „ținte”, pot varia de la câteva (trei-cinci) până
la cifre mari. Cotele de treizeci sau mai mult nu sunt
neobișnuite în profesiile de design creativ.

Ca regulă pentru stabilirea unei cote adecvate, am
putea spune că aproximativ o treime din idei ar
trebui să fie destul de previzibile și ar fi „gândite” de
mulți oameni. O treime din idei ar trebui să
demonstreze o gândire foarte individuală și poate
un anumit grad de surpriză pentru alții, iar o altă
treime s-ar clasa într-o categorie care, la început, ar
putea fi considerată o prostie. De multe ori, o idee
din ultima categorie poate fi rafinată și poate deveni
cea mai creativă soluție finală.

Principiile gândirii creative
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Trebuie remarcat faptul că metodele de gândire
creativă nu garantează rezultate creative, însă
sporesc șansele de a ajunge la o soluție cu
adevărat creativă, în comparație cu procesele
gândirii convenționale, mai puțin structurate.
Exponenții gândirii creative învață foarte repede că
că fiecare idee inutilă generată îi aduce cu un pas
mai aproape de un rezultat cu adevărat creativ.

În ce privește tipurile de gândire, e util să ne referim
la termenii oferiti de eminentul teoretician în
domeniu, Edward De Bono. În influenta sa lucrare
„Gândirea laterală”, De Bono propune termenii
„gândire laterală" și „gândire verticală". În timp ce
acești doi termeni nu sunt neapărat opuși, fiecare
se referă la moduri de gândire și obiective foarte
diferite.

Gândirea verticală este tipul de gândire pe care
majoritatea oamenilor o fac cel mai des și
presupune stabilirea rapidă a unei soluții corecte
sau practice în majoritatea situațiilor. Acest proces
(și rezultatele acestuia) se bazează deseori pe
experiență, obiceiuri sau alte procese cognitive
familiare. În gândirea verticală, căutăm răspunsurile
„corecte” și eliminăm pas cu pas alte posibilități.

În contrast, gândirea laterală încearcă să
stabilească mai multe soluții posibile, înainte de a
merge mai departe. De fapt, mișcarea în lateral,
spre deosebire de fiecare pas în față, e menită să
stabilească mai multe căi posibile încă de la
început.

Odată ce cota a fost îndeplinită și există mai multe
idei disponibile, examinarea aplicației potențiale,
scopul fiecărei idei, este în mod normal luată în
considerare utilizând abordarea gândirii verticale, în
care se aplică judecata rațională și logica.

Setul inițial de idei multiple ar trebui privit ca idei „de
legătură”, și nicidecum nu trebuie considerate deja
„rezultate finite”. Una din cele mai frecvente greșeli
în gândirea creativă este să nu ne dăm seama că
aceste idei inițiale sunt doar niște idei de legătură,
cu potențial de îmbunătățire.

În gândirea creativă se utilizează frecvent diverși
stimuli și activități structurate, iar activitățile de grup
produc în general idei de calitate mai ridicată, chiar
dacă nu neapărat mai multe de persoană; munca în
grup este recomandată de câte ori se poate.

Cum întreruperea fluxului „normal” al proceselor de
gândire este necesară, există activități și strategii
special concepute în acest sens.

Diferitele activități pot fi împărțite în două categorii:
atunci când prelucrăm idei pornind de la stimuli care
au legătură cu persoana noastră, vorbim despre
stimulare internă, iar atunci când reacționăm la
stimuli artificiali, cum ar fi cuvinte, obiecte sau culori
alese la întâmplare, vorbim despre stimulare
externă.

Funcția inerentă creierului sănătos și activ este de a
crea conexiuni între stimuli, indiferent dacă aceștia
au existat anterior sau nu. De Bono se referă la
creier ca la un „sistem de auto-maximizare", iar
această abilitate înnăscută a oamenilor de a stabili
rapid conexiuni este exploatată activ în cadrul
proceselor de gândire creativă.
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Deși există multe definiții ale metacogniției, cea
care stă la baza acestui proiect descrie
metacogniția ca proces general al planificării,
monitorizării, evaluării reflexive și schimbării
comportamentelor de învățare.

Metacogniția și abordările de autoreglare își propun
să-I ajute pe elevi să se gândească în mod explicit
la învățare, oferindu-le strategii specifice de
planificare, monitorizare și evaluare a învățării.
Intervențiile sunt de obicei concepute pentru a oferi
elevilor un repertoriu de strategii diverse și abilitățile
de a o selecta pe cea mai potrivită pentru o anumită
sarcină de învățare.

Există dovezi care arată că metacogniția are un
impact considerabil asupra abordărilor de
autoreglementare a învățării, care vor fi explorate.

Ciclul metacogniției

„Metacogniția ar trebui să implice planificarea și
organizarea în avans a propriilor procese de
gândire, înainte de efectuarea unei sarcini,
învățarea și controlul sarcinii în timpul executării, și
evaluarea reflexivă după finalizare.” (Akturk și
Sahin, 2011)

Ar trebui să considerăm metacogniția ca
organizarea proceselor gândirii în cadrul unui ciclu.
Urmând acest ciclu și revizuindu-l în mod deliberat,
ne permite să înțelegem mai în profunzime cum
gândim.

Ciclul metacogniției presupune câteva etape
distincte:

1. Evaluarea sarcinii

În etapa de planificare, elevii trebuie să ia în
considerare ce strategii sau abordări vor utiliza
pentru finalizarea unei sarcini.

2. Evaluarea punctelor tari și slabe

În această etapă, elevii își evaluează punctele forte
și punctele slabe în abordarea sarcinii.

3. Planificarea abordării

Evaluarea propriilor puncte tari și puncte slabe îi va
ajuta pe elevi să decidă care e cea mai potrivită
abordare pentru rezolvarea sarcinii. În această
etapă, elevii se bazează pe experiența și
cunoștințele lor anterioare. De mare folos pentru
strategia aleasă este realizarea unei harte vizuale a
planului.

4. Aplicarea strategiilor

Elevii încep aplicarea strategiilor alese,
monitorizându-și constant progresul.

5. Reflectarea

În monitorizarea progresului, elevii pot să-și
ajusteze abordarea și să aplice noi strategii pentru
rezolvarea sarcinii.

Procedând astfel, ciclul se reia.

Metacogniție
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Beneficiile abordării metacognitive în
procesul de predare-învățare

Metacogniția își are originea în realizarea faptului că
elevii sunt activi, mai degrabă decât beneficiari
pasivi, în procesul de învățare.

În plus, Vygotsky (1978) discută despre „Zona
dezvoltării proxime”, argumentând că învățarea
survine dintr-o internalizare a interacțiunii cu alții și,
în plus, că procesul de învățare este un proces
progresiv.

Mai mult, în ultimii ani, cercetătorii susțin că
abilitățile de gândire îmbunătățesc performanțele
elevilor în plan cognitiv și școlar, fiind o intervenție
mai eficientă decât altele și prin urmare, ar trebui
încurajate.

Înainte însă de a pune în practică strategii care
încurajează utilizarea metacogniției în orice mediu
de învățare, profesorii ar trebui să ia în considerare
următoarele:

1. Există strategii pe care le putem preda
elevilor, de folos în ciclul metacogniției?

2. Putem încuraja în mod explicit anumite
abilități și atitudini metacognitive în procesul de
predare?

3. Cum îi putem încuraja pe elevi să își
ajusteze singuri strategiile de învățare?

Higgins et al (2005) au realizat o meta-analiză a
impactului abilităților de gândire. Examinând 191 de
studii, au ajuns la concluzia că, la momentul
respectiv, abilitățile de gândire au jucat un rol
important în educație, cum ar fi în chestionarea
eficientă, contribuind la răspunsurile orale ale
elevilor și la evaluare (Black and Wiliam, 1998, p.
11, Rose, 2009, p.76). Cu toate acestea, Higgins et
al (2005, paragraful 1) au adăugat că aceste abilități
nu erau predate în școli în mod explicit. Mai mult, au
concluzionat că meta-analiza avea nevoie de
informații mai precise cu privire la „eficacitatea și
eficiența lor" (Higgins et al, 2005, paragraful 6).
Rezultatul final a arătat că intervențiile privind
abilitățile de gândire au fost eficiente în școli pentru

îmbunătățirea performanțelor elevilor, iar impactul
mai mare a fost înregistrat în școlile care utilizează
intervenții metacognitive. Higgins et al (2005,
paragraful 16) susțin că abilitățile de gândire
îmbunătățesc performanța elevilor „la testele
cognitive și școlare” și sunt mai eficiente decât
majoritatea altor intervenții, prin urmare utilizarea lor
ar trebui încurajată, însă ar trebui monitorizate
eficacitatea și adecvarea la vârsta elevilor, în
special impactul asupra rezultatelor.

Deprinderi și abilități metacognitive

Proiectul „Metacogniția” din cadrul școlii „The Bliss
Charity School” (UK) identifică un set de 10 abilități
și 10 atitudini care sunt predate în mod explicit
elevilor, ajutându-i să-și ajusteze propria învățare.

10 deprinderi:
Conștiinciozitatea
Înțelegerea stilurilor de învățare
Colaborarea
Comunicarea
Crearea
Luarea deciziilor
Formularea întrebărilor
Judecată logică
Cercetarea
Auto-reglarea

10 atitudini:
Curios
Empatic
Entuziast
Independent
Deschis la minte
Mândru de sine și de ceilalți
Reflexiv
Rezilient
Responsabil
Curajos în asumarea de riscuri

Toți elevii sunt încurajați să identifice în mod explicit
deprinderile și atitudinile care le influențează
procesul de învățare și care vin în sprĳinul lor în
cadrul ciclului metacogniției.
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S-a susținut cu dovezi clare că în „Occidentul
postindustrial" autonomia individului și-a asumat
prioritate față de interesele comunității. Acest lucru
nu este cu siguranță cazul în multe alte părți ale
lumii. Dacă cauzele care au condus la această
poziție pot fi acuzate de creșterea capitalismului în
aceeași perioadă, este de asemenea un punct de
discuție și de controversă. Totuși, pentru mulți
occidentali, premisa de bază este una recunoscută.

Filosofia socială, ca ramură a filosofiei, se ocupă în
mod activ de aspecte ale comportamentului social,
interacțiunilor și instituțiilor. În centrul ei este o
ramură a filosofiei care se hrănește din valori
sociale și/sau etice.

Obiectul ei de studiu este amplu și cuprinde toate
aspectele vieții sociale, inclusiv relațiile de familie,
de prietenie, relația cu instituții, tendințele din
societate, valori culturale etc. Cu o gamă atât de
largă a unui domeniu de studiu în mare parte fluid și
în continuă schimbare, definiție perfectă se poate
dovedi evazivă.

Filosofia socială s-a născut deodată cu filosofia în
sine, căci filosofii greci s-au preocupat în primul
rând de „polis” - structura tipică a comunităților din
lumea Greciei antice. Desigur, etica, ontologia și
într-o anumită măsură retorica, erau strâns legate
de problemele filosofiei sociale.

Pe măsură ce evoluăm într-o lume caracterizată tot
mai mult de interacțiuni prin intermediul ecranului și
a platformelor de social media, care se pare că sunt
tot mai afectate de toxicitatea limbajului, a
declarațiilor și a intențiilor, nevoia de apreciere a
coeziunii și înțelegerii sociale nu a fost niciodată
mai mare.

Este important atunci ca filosofia socială să pună
accent pe valorile sociale care promovează armonia
și comuniunea, urmărirea binelui comun prin idei și
acțiuni pozitive, mai degrabă decât diviziunea care
există într-o cultură de tipul „câștigătorul ia totul.”
Rolul său fundamental provine dintr-o percepție a
divergenței dintre comportamentele din cadrul unei
societăți sau comunități care au condus la rezultate
negative, pentru a explora modul în care societatea
poate funcționa mai bine pentru a atinge idealurile
unei comunități sociale fericite.

Filosofia socială poate fi privită ca o legătură între
sociologie și filosofie, deoarece filosofia socială are
cu siguranță multe puncte comune cu sociologia.
Totuși, acest accent din cadrul filosofiei sociale se
îndreaptă mai mult spre interpretarea fenomenelor
sociale în termeni de principii etice, pentru atingerea
binelui social.

Revenind la ideea că filosofia socială se bazează
pe valori, care, desigur, pot să difere de la o cultură
la alta, există totuși o preocupare puternică pentru
determinarea unor valori morale predominante și
aderarea la acestea în căutarea bunăstării comune.
Aceasta aduce în joc ideile care percep individul ca
un agent cu potențialul de a produce schimbarea în
cadrul oricăror comunități / societăți din care face
parte. În acest punct, apare nevoia de a demonstra
că codurile morale sunt superioare impulsurilor
potențial negative sau comportamentelor învățate.

O astfel de educație poate avea loc acasă sau în
societate, dar cum școlile oferă copiilor oportunități
mai consistente și mai susținute care le influențează
puternic formarea, aici este locul în care filosofia
socială poate avea cel mai mare impact asupra
generațiilor actuale și viitoare.

Putem clasifica domenii de cercetare în cadrul
școlilor, dar fiecare domeniu ar trebui modificat în
ceea ce privește abordarea și conținuturile învățării,
astfel încât să fie accesibil și relevant pentru grupuri
de vârstă specifice.

Filosofie socială
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Relații sociale

Admițând că toate societățile constau din grupuri,
fiecare grup însemnând o adunare de mai mulți
indivizi, este important de precizat că simpla
prezență a persoanelor într-o locație fizică nu
constituie, în sine, un grup social. Contactul și
comunicarea dintre doi sau mai mulți indivizi sunt
aspectele care definesc un grup social, deoarece
societățile se nasc din interacțiunile sociale. Odată
ce indivizii încep să interacționeze în mod conștient,
apare posibilitatea de a observa anumite tipare de
comportament sau de realții sociale. Tipurile de
relații observate sunt numeroase și pot consitui
perechi opuse, cum ar fi prietenos sau neprietenos,
privat sau public, incluziv sau discriminator, etc.

Cultură

Implicarea în aspecte care țin de filosofia socială
într-un anumit cadru este dificilă fără o bună
înțelegere a culturii predominante, căci aceasta
influențează și armonizează multe dintre valorile
grupului. Este importantă conștientizarea evoluției și
transformării culturii, deoarece o generație poate,
cel puțin în ultima vreme, să reprezinte o perioadă
semnificativă în redefinirea normelor și preferințelor
culturale. Aprecierea preferințelor culturale prin
chestionarea critică a acestora poate constitui un
punct de plecare în acest domeniu de studiu.

Economie

Deși poate să nu fie un punct de plecare relevant
pentru copii, impactul economiei în cadrul
societăților este foarte important. Revenind la ideea
că filosofia socială este în căutarea coeziunii sociale
și a fericirii, distribuirea bogăției, În mod egal sau
nu, poate fi un factor determinant în atingerea sau
ratarea acestui obiectiv. În plus, chiar dacă suntem
contribuabili sociali în sensul emoțional și spiritual,
suntem (în principal) contribuabili sociali într-un
sens economic, bazat pe realitatea că banii au
devenit o monedă de schimb universal pentru atât
de multe componente care pot fi schimbate în
cadrul unei societăți. Așa cum am afirmat mai
devreme, capitalismul a influențat formarea și

menținerea grupurilor sociale, fie în mod pozitiv, fie
în alt mod.

Politică

Cum majoritatea societăților din istorie au avut o
anumită formă de guvernanță distinctă, și continuă
să o facă, conștientizarea structurilor și mișcărilor
politice este de folos oricui studiază filosofia socială.
Într-un scenariu ideal, liderii politici ai oricărei
societăți (la nivel local, național și internațional) ar
reflecta și promova valorile caracteristice societății
respective. Motivațiile pentru a face altfel pot să ne
lumineze percepțiile asupra societăți, ajutându-ne în
procesul de restructurare a filosofiilor noastre
sociale pentru a atinge bunăstarea societății.

Educație

Educația, atât formală, cât și informală, a fost
intrinsecă pentru evoluția omenirii, făcând-o una
dintre cele mai de bază activități și întreprinderi ale
oricărei societăți de succes. Continuarea societăților
se bazează pe transferul de cunoștințe de la o
generație la alta. În majoritatea societăților
moderne, educația formală, în multiplele sale forme,
a devenit mĳlocul dominant prin care are loc acest
transfer de cunoștințe.

Instituțiile educaționale au devenit ele însele
societăți, cu propriile coduri și seturi de valori, în
acord cu așteptările elevilor, personalului și, după
caz, ale părinților elevilor. În timp ce scopul obținerii
unor societăți armonioase, împlinite și fericite este
același, instituțiile educaționale oferă acces imediat
la studiul și promovarea principiilor filosofiei sociale.

În cadrul proiectului „Copiii filosofi” și în special în
cadrul vizitelor care au presupus schimburi de elevi,
a fost studiată și testată filosofia socială. Au fost
evidențiate diferențe culturale, iar elevii și profesorii
au stabilit și pus în practică diverse strategii pentru
depășirea consecințelor negative ale acestora, în
cele mai multe cazuri intuitiv.
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