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Children As Philosophers

Children As
Резюме на проекта
Philosophers
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.

Актуализация на проекта
Проектът CAPs – Children as philosophers /”Децата
като философи“/ почти приключва след близо 2
години работа между 8 партньори от 6 държави.
Проектът е развит значително откакто бяха
посадени първите семена по време на първата
среща в Уолсол през октомври 2017 г.
Постоянното сътрудничество доведе до редица
резултати, които вече са оказали въздействие
върху персонала и учениците:
•

Проведени са 3 съвместни обучения на
персонала, първото в Италия през декември
2017 г. („Принципи на философията и
творческото мислене“); второто в Румъния
(„Метапознание“) през април 2018 г. и третото
в Швеция („Социална философия“).

•

29 ученици и 14 служители от Обединеното
кралство, Румъния, България и Швеция се
обединиха в двуседмичен обмен на ученици в

Нортхемптъншир, Великобритания (юни 2018
г.) и Пловдив, България (юни 2019 г.). По време
на двете мобилности се проведоха творчески,
културни, социални и спортни събития, в
които децата и учителите си сътрудничиха в
много различни дейности.
•

Разработени са и публикувани добри практики
между партньорите - 60 безплатни готови
дейности за работа с деца.

•

Разработени са насоки за обучение и
обучителен
пакет,
съдържащи
теория,
информационни
секции
и
практически
дейности за развитие на съдържанието на
всяка от следните три тематични области:
„Принципи на философията и креативното
мислене“; „Метапознание“ и „Социална
философия“.

•

Публикуване на примери за това как
партньорите са приложили методите на
проекта в свои условия.

•

Онлайн база данни с дейности за преподаване,
в която може да се търси по трите тематични
области на проекта.

•

Бяха
проведени
шест
информационни
събития на местно ниво за споделяне на
резултатите от проекта и наличните ресурси
бяха споделени с по-широка орбазователна
аудитория.

•

Видеоклип, представящ резултатите от
проекта и насърчаващ по-широка аудитория
да има достъп до свободни ресурси.

Всички материали по проекта са разработени на
6 езика на партньорите (английски, български,
шведски, италиански, немски и румънски),
което позволява достъп до широка европейска
аудитория.

Новини от Европа
Трето съвместно обучение на персонала
Третото съвместно събитие за обучение на
персонала беше организирано от Önums Friskola
в Швеция през февруари 2019 г.
Темата
на
събитието
беше
социалната
философия, в което партньорите се включиха в
поредица от дейности за период от пет дни.
През първите два дни обучението включваше
проучване и дискусия около социалната
философия и дейности, представящи стратегии
за преодоляване на бариерите пред ученето и
социалното включване.

Училищната визита на третия ден в училището бе
връхната точка на обучението, в която участниците
наблюдаваха уроци и дейности, свързани със
социалната философия за деца.
Денят завърши съвместната работа на всички
партньори, за да подготвят и приготвят
традиционна шведска вечеря, последвана от
участие в традиционни народни песни.
Обмен на ученици
След успешния обмен на ученици в Обединеното
кралство през юни 2018 г. четири партньори от
Великобритания, България, Румъния и Швеция се
присъединиха отново в Пловдив, България през
юни 2019 г.
Общо 14 деца и 8 служители бяха посрещнати
от ОУ „Христо Смирненски“, Раковски, за пълна
седмица на потапяне в българското образование
и култура.
Партньорите работиха съвместно, за да
организират дейности във и извън класната стая,
включително: занаятчийски дейности, състезания
по танци, училищен концерт и тържество в края на
годината, създаване на нови приятелства, спортни
занимания, философски сесии, работилници
в керамичен център, роботика, създаване на
комикси, правене на хляб, изкопни дейности,
фолклорни танци, създаване на философска
градина, изработване на тоги, създаване на
филми, свързани с философията и много други.
Седмицата завърши с тържество и с оценка от
много деца, осъзнаващи колко са постигнали,
което е доказано с получаването на сертификат
за техните постижения.
Информационни събития
Между май и юни 2019 г. се проведоха редица
информационни събития във всички странипартньори.
Събитията предоставиха на участниците в тях
възможност да разберат за проекта и неговите
резултати, да се включат в някои дейности и да
получат достъп до примерните ресурси, които ще
могат да се свалят безплатно.
Встъпителното видео на проекта беше използвано
за очертаване на целите на проекта, дейностите
и постигнатите резултати през последните две
години.
Освен това на участниците бяха предложени
обучения по трите тематични области на
принципите на философията и креативното
мислене,
метапознанието
и
социалната
философия, за да се осигури възможност да се

осигури възможност да се наблюдават и изпробват
разработените вече методи.

Project partners

В някои от събитията деца от различни възрастови
групи участваха в семинарите, демонстрирайки
гъвкавостта на материалите.
Събитията, на които присъстваха над 150
преподаватели, бяха добре приети в 6-те страни.

Новини и събития:
През юни 2019 г. в Модена се проведе
заключителната среща по проекта, организирана
от Община Модена.
Участници получиха топло посрещане и се
възползваха от възможността да посетят местна
детска градина, която провежда дейности,
свързани с методологията на проекта.
Партньорите се възползваха от възможността да
видят как проектът е повлиял на местно ниво с
деца от толкова малка възраст.
По време на срещата партньорите оцениха
огромния обем работа и постигнатите резултати
през периода на проекта. Беше ясно, че проектът
е оказал положително влияние върху персонала,
учениците и по-широка общност във всяка от 6-те
страни.
Накрая срещата беше приключена от партньорите,
на които беше възложено да изпълнят последни
стъпки, свързани с това материалите по проекта
да бъдат на разположение на 6 езика, за да могат
обществеността да ги изтегли и скоро да получи
достъп до тях.
За да научите повече за проекта и как да получите
достъп до всички БЕЗПЛАТНИ ресурси, посетете:

http://www.childrenasphilosophers.com
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