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Înainte de apariția lucrărilor lui Matthew Lipman, oricine ar fi vehiculat ideea filosofiei în școala primară 

sau gimnazială risca să fie luat în râs și de profesori, și de părinți, filosofia fiind considerată, în general, 

prea dificilă, ba chiar neinteresantă pentru copii. Nici poziția filosofilor nu era cu mult diferită, ei având 

mari îndoieli privind atât posibilitatea ca, într-adevăr, copiii să facă filosofie, cât și utilitatea acestui lucru.  
Ceea ce de vreo cincizeci de ani încoace numim „Filosofie pentru copii”, adesea folosind prescurtarea 

P4C (de la Philosophy for children)) este însă destul de diferit de filosofia studiată în universitate sau în 

colegii, cu care cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați. Într-o lecție de P4C, cultivăm plăcerea 

copiilor de a se mira și de a pune întrebări mai degrabă decât capacitatea lor de asimilare a unor 

cunoștințe filosofice; nu suntem preocupați să formăm viitori ceretători în filosofie, ci caractere 

rezonabile și buni cetățeni.  

Conferința „Pot face copiii filosofie?” 

constituie o excelentă ocazie de informare 

și schimb de experiență pentru cei care 

lucrează în învățământul preuniversitar 

(grădinițe, școli primare și gimnaziale, 

licee și colegii) și, în general, pentru toți 

cei ce sunt interesați de P4C, atât la nivel 

teoretic, cât și practic.   

Metodele P4C pot fi integrate în 

predarea multor discipline – mai ales a 

celor care au drept scop formarea 

competențelor sociale și civice, de 

sensibilizare și exprimare culturală, a 

spiritului de inițiativă și antreprenoriat: 

Educația civică (clasele a III-a și a IV-a), 

Educația socială (în noul curriculum 

pentru gimnaziu, începând cu anul școlar 

2017/2018), în general, disciplinele din aria curriculară „Om și societate”, pentru învățământ primar, 

gimnazial și liceal.  

Conferința este un eveniment deschis tuturor celor care doresc să știe mai mult despre P4C, chiar și 

numai din simplă curiozitate, indiferent că aparțin mediului academic, cultural sau publicistic, că sunt 

părinți ori viitori părinți, că sunt mai tineri sau mai în vârstă. 

Vorbitorii invitați vor susține expuneri în plen. Persoanele cu interese de studiu în P4C sunt rugate să 

propună prezentări pentru sesiunile tematice (vezi Apel la contribuții) – deadline: 1 martie 2017.  
Participanții la Conferință vor avea posibilitatea să asiste la lecții de Cultură civică, în care se 

folosesc metode specifice P4C, concepute de studenții de la Facultatea de Filosofie, în cadrul practicii 

pedagogice desfășurate la Colegiul German GOETHE. 

Nu se percepe taxă de participare. 

Organizatorii nu asigură transport, cazare, masă şi nu preiau niciun fel de alte costuri. 
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Apel la contribuții 
 

Organizatorii Conferinței invită participanții cu interese de studiu în domeniul P4C să propună prezentări (c. 15 

minute) pentru secțiunile tematice. 
 

Secțiuni tematice:  

 P4C și filosofia academică 

P4C constituie un program educațional cu rădăcini în tradiția elenistică a filosofiei ca mod de viață, 

pragmatismul american (Peirce, Dewey) și diferite teorii despre învățare. Practicienii P4C folosesc diverse 

materiale, multe dintre acestea netradiționale și nefilosofice, care stimulează la copii întrebările, 

raționamentul și cercetarea. Schimbă P4C esența filosofiei? Constituie P4C o subdisciplină a filosofiei? 
 

 Metode și modele P4C 

Practicienii, formatorii și cercetătorii din domeniul P4C, deși sunt de acord cu abordarea subiectelor 

filosofice prin discuții, au repere foarte diferite, metodele lor fiind cristalizate în jurul unor personalități și 

fiind influențate de anumite doctrine filosofice, psihologice și pedagogice.  
 

 P4C și gândirea critică 

A preda bine înseamnă a încuraja gândirea critică. Filosofia, în forma P4C, oferă copiilor și adolescenților 

posibilitatea să-și dezvolte de timpuriu gândirea critică și creativă într-un context în care dialogul 

presupune colaborare, respect, ascultare, ajutor reciproc și preocupare pentru cercetarea în comun.  
 

 P4C și educația socială 

Potrivit unor tradiții din învățământ, există o strânsă legătură între educație și democrație, aceasta din 

urmă înțeleasă atât ca ansamblu de valori personale, cât și ca tip de societate. P4C promovează practici 

reflexive care permit elevilor să stabilească în mod liber ceea ce li se potrivește sau nu le convine, este 

acceptabil sau inacceptabil, este de dorit ori nu, în vederea afirmării lor ca persoane și ca cetățeni cu 

drepturi și datorii, liberi, responsabili, solidari, autonomi, capabili să acționeze, să ia decizii, să facă 

alegeri, să adopte o anumită poziție în probleme sau situații cu miză etică, socială, politică etc., cum sunt 

cele legate de cosmopolitism și multiculturalism, drepturile copilului, ecologie, bunăstare, pace etc.  
 

 P4C în afara școlilor 

Practicile P4C sunt implimentate cu succes și în afara școlilor, în medii foarte diferite și la diverse nivele 

de vârstă. Se organizează activități P4C în tabere de vară, muzee de artă, biblioteci etc., dar și pentru copii 

ai străzii sau cei din medii defavorizate. 
 

 Experiența predării P4C ca disciplină opțională în școlile din România (clasele a III-a și a IV-a)  

În țara noastră, P4C se predă ca disciplină opțională în școala primară din 1992; este proiectată, conform 

Programei școlare aprobate în 2013 de Ministerul Educației, pentru un buget de timp de 1 oră/săptămână: 

fie un an școlar (clasa a III-a sau clasa a IV-a), fie doi ani de studiu (clasele a III-a și a IV-a). 
 

Propunerea va fi trimisă prin email, ca document (Word) atașat, până la data de 1 martie 2017 

(mb.filosofie@gmail.com ). O propunere de prezentare va include obligatoriu: a) titlul; b) un rezumat de c. 400 

de cuvinte; c) 3-4 cuvinte cheie. Întrucât propunerea de prezentare va fi supusă procesului de peer-review, 

documentul atașat nu va conține date de identificare a autorului.  

Odată cu propunerea va fi trimisă, într-un document separat, și o scurtă prezentare personală care va include: 

a) afilierea instituţională; b) domenii de interes; c) publicații; d) date de contact.  
 

Răspunsul de acceptare sau de respingere va fi dat prin email în termen de 10 zile de la data primirii 

propunerii. 
 

Programul Conferinței va fi postat în jurul datei de 20 martie 2017, pe site-ul Facultății de Filosofie și va fi 

trimis prin email, ca document atasat, participanților înscriși. 
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