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Образованието в Европа е изправено 
пред значителни социално-демографски и 
икономически промени. В образованието и 
обучението трябва да разработят планове и 
стратегии, които да позволят на гражданите 
да играят активна роля в демократичния 
живот.

Образованието трябва да осигури подходящо 
обучение на деца, чийто начин на мислене, 
поведение, предпочитания, очаквания и стил 
на учене са различни от тези на учителите.

Ето защо проектът “Children As Philosophers” 
(CAPs) има ключова цел:

Да се даде възможност на учениците 
да се включат  в творчески и 

критичен изследователски процес 
в една съвместна и подкрепяща 

общност.

Осем партньори от шест държави ще работят 
съвместно, за да развият и споделят своите 
знания и умения, за да:

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

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

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

Резюме на проекта

Основен фокус



Целевата група на проекта са ученици 
между 3 и 12 години и персонал, зает  в 
предучилищното и началното образование.
Проектът “Children As Philosophers” има за 
цел да популяризира и предложи новаторска 
методология, основана на  използването 
на философията с деца като подход и е 
свързана със социалното приобщаване. 
Интересът към тази тема се дължи на факта, 
че философията е полезен инструмент, 
който подкрепя развитието на критични и 
социални умения у децата и тийнейджърите, 
благоприятстващ въвеждането на нова форма 
на сътруничество, вдъхновена от ценности 
като мирен живот, уважение, диалог и дебат.
Философията и творческото мислене са важни 
инструменти за разработването на стратегии 
за мирно разрешаване на конфликти, особено 
в мултикултурен контекст.
Проектът предвижда учители и ученици 
да работят заедно, за да създадат редица 
ресурси.
Учителите ще участват в няколко съвместни 
обучения, като придобития опит, умения 
и нови методи на преподаване ще бъдат 
разпространени сред другите служители в 
училищата. Учениците ще участват активно 
в разработването на добри практики, 
основани на философията и ще споделят с 
техните връстници в страните от проекта.  
Темите на обучение са:

• Принципи на философията и творческото 
мислене (Италия)

• Метапознание (Румъния)

• Социална философия (Швеция)

 
Първата партньорскa среща, организирана 
от LEAP в Walsall, Обединеното кралство 
през октомври миналата година, стартира 
чудесно, като партньорите участваха 
в  дейности, в които да се опознаят и да 
споделят очакванията си за проекта.

Двудневната среща започна с дискусии 
за  съдържанието и целите на проекта,  
резултатите от проекта и разработване на 
подробен работен план за  крайните продукти 
от проекта, с разпределени времеви рамки,  
роли и отговорности на всеки партньор.

Партньорите се споразумяха за датите 
и формата на трите съвместни обучения 
на персонала, които ще се проведат през 
следващите две години.

Първата партньорскa среща



Те обсъдиха разработването на стратегията 
за проучване, която да се използва за 
събиране на най-добрите практики, както 
и пакетите за обучение, които ще бъдат 
разработени около съдържанието на трима 
общи служители.
Те обсъдиха важността на събирането 
и разпространението на резултатите за  
персонала и учениците.
Партньорите бяха запознати с предложената 
визуална идентичност на проекта, която след 
това беше съгласувана от всички и работиха 
съвместно, за да определят конкретни 
аспекти от дейностите. 
Макар и кратка визита, партньорите бяха 
наистина добре посрещнати при посещението 
си в Walsall и имаха възможност да се 
запознаят  с местната култура и обекти от 
исторически интерес.

 
Първото съвместно обучение на персонала беше 
организирано от Fondazione Collegio San Carlo в 
сътрудничество с Comune di Modena и проведено 
през декември 2017 г. в Модена, Италия. Темата 
на събитието беше “Принципи на философията и 
творческото мислене”.

Обучението се проведе в продължение на пет дни и 
се фокусира върху развитието на общо разбиране 
за ключовите принципи на философията и 
творческото мислене.

Обучението включваше изследване и обсъждане 
на тези основни принципи и теории и прилагането 
им чрез практически дейности и упражнения.

 Персоналът участва в няколко задачи в класната 
стая  и извън нея, като симулира задачи и 
дейности, в които учениците ще вземат участие, 
за да развият разбирането си по философски 
теми. Те включваха: ролята на града и общността, 
необходимостта от търговия, работиха съвместно, 
за да илюстрират града през очите си.

Посещението на училище в Модена Est на третия 
ден от визитата беше от особен интерес за 
партньорите.

Персоналът беше много приветлив и позволи на 
групата да наблюдава уроците по класове, да се 
запознае с децата, да разговаря с персонала и да 
зададе много въпроси!

По време на последният ден дейностите бяха 
съсретодочени основно върху разработването 
на план за действие за разпространение на 
уменията, знанията и придобития опит в страните 
партньори по проекта.

Първо съвместно обучение 
на персонала



For further information contact:
info@leaponline.eu
0044(0)7837588990

Project partners

Второ съвместно обучение на 
персонала
Следващото съвместно обучение на 
персонала ще се проведе в Клуж, Румъния 
през април 2018 г.

Събитието ще се проведе в продължение на 
5 дни и ще се съсредоточи върху стратегиите 
за развитие на метапознанието. 

Събитието ще се проведе съвместно от 
персонала на  the Bliss Charity School 
в  Northampton, Language Education And 
Partnerships в Walsall and EFL School в Cluj.

Те работиха усилено, за да подготвят 
работните сесии, които ще помогнат на 
персонала да развие съответните умения 
и знания, за да развие разбирането на 
участниците за метапознание. 

Първа ученическа мобилност
Персоналът от the Bliss Charity School 
в  Northampton, Language Education And 
Partnerships в Walsall  ще бъдат домакини на 
първата мобилност на учениците през юни 
2018 г.

На събитието ще присъстват 15 ученици и 
7 учители от Румъния, Швеция и България, 
които ще се  присъединят към ученици 
и персонал  в Обединеното кралство за 
седемдневнотo събитие.

За да научите повече за проекта и какви 
ползи може да имате от него,  посетете:

http://www.childrenasphilosophers.com/

Новини и събития:
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