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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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Този обучителен пакет предлага на
преподавателите набор от дейности за обучение
на персонала за това как да се реализира всяка
от ключовите тематични области в рамките на
проекта CAPs-Children As Philosophers.

Всяка секция представлява адаптирана версия
на оригиналното съдържание за обучение на
персонала, специално разработено за лесното
му провеждане.

Съдържанието на обучението може да бъде
достъпно или в реда, представен в рамките на
това издание (в същия ред като първоначалните
обучителни събития на персонала), или като
справочно ръководство, достъпно и използвано
във всеки един момент.

www.childrenasphilosophers.com

За обучителния пакет
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Първата част от първото съвместно обучение за
персонала беше насочено към развиване на
общо разбиране на основните принципи на
философията.

Това обучение ще се съсредоточи върху ключови
теории и върху прилагането им чрез практически
дейности и упражнения.

Този модул ще постави основата за
разработване на нови методи на мислене и
педагогика.

Обучението е предвидено за период от 5 дни и
има за цел да развие умения и знания в
посочената първа област от проекта -
„Принципи на философията и творческото
мислене“.

Както при всички съвместни обучения на
персонала, дейностите са предназначени да
бъдат осъществени в рамките на съвместен,
подкрепящ и споделен подход.

В рамките на изпълнението на проекта се
проведоха конкретни дейности за разработване
на специфични знания и умения на персонала.

Те включват проучване на следното:

• основни принципи на философията
• ключови принципи на творческото мислене.

Тема 1

Включване в мисловен
експеримент

Мисловна симулация, която може да доведе до
неизвестни места за откриване.

При упражняване на умствена симулация
възрастните и децата наистина философстват:
те си представят нещата по различен начин,
откриват неочаквани отношения, правят
хипотези и гледат на себе си отвън.

Дейност1

Прочетете на участниците цитат от Людвиг
Витгенщайн (Oxford, 1969):

„Детето се учи, като вярва на възрастния.
Съмнението идва след вярата “.

Помолете участниците да помислят за цитата и
им задайте този въпрос:

• Какъв възрастен е този, който философства
с деца?

Разделете участниците на малки групи и ги
помолете да обсъдят възможните отговори на
този въпрос.

Дейност 2

Помолете групите да обсъдят следните въпроси:

• Какво е философски въпрос?
• Има ли типична форма за философски
проблеми?

• Какъв стимул и въпроси могат да помогнат за
провеждане на философска дискусия с деца?

Дайте две лепящи листчета с различни цветове
на всяка група и ги помолете да запишат:

• Примери за философски въпроси
• Стимули, които те биха използвали за
стимулиране на философска дискусия с
деца.

Обучение „Философия“
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Materials

• Лепящи листчета /май-малко два различни
цвята/

• Химикали

Дейност 3

Помолете участниците да седнат в кръг и им
покажажете рисунка на малък остров в средата
на морето.

Поканете участниците да си представят, че
непознат и необитаем остров току-що е бил
открит в океана и предположете, че те имат
шанса да се преместят там и да го направят
добро място за живеене.

Помолете групата да изрази открито своите
мнения и мисли, като започне от следния набор
от въпроси:

• Кои може да са основните нужди на острова?
• Кои неща, с които сме свикнали ще бъдат
ненужни?

• Как трябва да се установим - близо или
далеч един от друг?

• Какви закони трябва да имаме (и имаме ли
нужда от тях)?

• Какво се случва с тези, които нарушават
законите?

• Каква трябва да бъде формата на
управление?

• Трябва ли да имаме пари?
• Ще бъдат ли приети възрастни на острова?
• Какво да правим, когато някой, който не
познаваме, пристигне на острова?

Материали

• Карта / илюстрация на малък остров в
средата на морето

• Незадължително: инструменти / обекти за
изграждане на персонализиран модел на
острова

Ключови елементи на мисловния
експеримент „Утопия“

Представянето на “Утопия“ означава да се
разгледа един от най-сложните мисловни
експерименти в историята на философията, от
„Републиката“ на Платон, до „Утопия“ на Томас
Море и отвъд тях.

Това не означава събиране на много различни
отговори на въпроси и поставянето им в ред, а
създаването на сценарий на симулация, в който
всеки може да изрази своето мнение и
евентуално да го промени.

Бележки за обучителите

Експериментът с „Утопия“ наистина е и добра
отправна точка за решаване на важни въпроси:

• Какво прави човешкото общество да се
развива добре?

• Какво прави хората щастливи?
• Кои са ключовите фактори, които помагат на
хората да имат добър живот?

• • За какво са приятелите?
Експериментът „Утопия“ може да бъде свързан
с теми като:

• Математика и геометрия
• История
• Литература
• География
• Науката и технологиите
• Гражданско образование
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Като част от първото обучение на персонала за
разработване на общо разбиране на принципите
и методологиите на творческото мислене бяха
подбрани и представени за употреба лесно
приложим набор от техники и упражнения.

Докато някои от последните дейности могат да
се прилагат независимо от реда на представяне,
важно е първите дейности около генерирането
на алтернативи и квоти да бъдат разбрани от
самото начало. Това е така, защото принципите
на двете теми са от основно значение за
повечето от дейностите, които ще се проведат
по-късно.

Обучението може да се използва като част от
метода за самообучение, въпреки че се
препоръчва фасилитатор (най-вероятно учител)
да представя дейностите в сценарий за групово
участие. Препоръчва се всеки фасилитатор да
се запознае с всички дейности преди да ги
предаде на групата.

Основните теми, обхванати в този модул, са:

• Генериране на алтернативи

• Квоти

• Оспорващи предположения

• Какво ако?

• Мозъчна атака

• Случайно въвеждане

Въпреки че дейностите определят пътя за
изследване на различните принципи и методи на
творческото мислене, фасилитаторите са силно
насърчавани да адаптират дейностите, за да
бъдат подходящи за техните условия.

След като всички дейности бъдат следвани
линейно, фасилитаторите също се насърчават
да комбинират различни методи за създаване на
нови творчески мисли.

Тема 1

Генериране на алтернативи

Творческото мислене разчита на някакъв начин
да се достигне до решения на проблемите (или
възможностите за развитие), които другите хора
не биха или не си представят.

Макар че това може да изглежда донякъде
прекалено лесно, трябва да отбележим също, че
наличието на „творчески идеи“ е една част от
процеса, но създаването на идеи, които
ефективно разрешават или удовлетворяват
посочен проблем или възможност за развитие е
нашата крайна цел. Затова първата ни стъпка
трябва да бъде установяване на механизъм или
метод за генериране на творчески идеи.

Въпреки че много хора твърдят, че са креативни
(„творчески“ като прилагателно, а не „създавам“
като глагол) в работата си или в хобита си,
когато те трябва да работят по определен метод,
изненадващо е колко хора не могат да дадат
адекватен отговор на този въпрос.

Най-основната стъпка към постигането на
истински творчески идеи и резултати е да се
отиде отвъд типичния човешки отговор на
проблем, който трябва да достигне до
„приложимо” решение и след това да го
приложи. В много случаи това наистина е
"правилното" нещо, но е вероятно да се стигне
до идеи, които са предсказуеми, познати или
предлагани от много други в една и съща
ситуация ... не особено креативни.

За да преминем веднага извън този подход на
първото работещо решение, можем просто да се
ангажираме да генерираме различни
алтернативни. От този набор от идеи е много по-
вероятно да стигнем до нещо, което всъщност е
креативно.

Обучение „Креативно
мислене“
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Дейност 1

Помолете участниците да работят индивидуално
върху това упражнение.

Представете проста картина на формата в
силуетна форма. Важно е формата да не е
толкова специфична, че да може да се получи
само едно тълкуване.

Формата може да бъде използвана като
отправна точка, макар че след като веднъж сте
запознати с дейността се препоръчва да
съберете малка селекция от форми, които да
използвате.

Помолете участниците да запишат
интерпретация на образа, след това поискайте
отговори от групата, като проучите различни и
повтарящи се отговори.

Най-разпространеното тълкуване на този образ
е това на къща и вероятно е повече от един
човек да предложи това предложение. На този
етап е полезно да се отбележи, че когато е
необходим или предоставен един отговор, той
често ще бъде предвидим и / или същият като
другите участници.

Повторете същото упражнение, но този път
помолете всеки участник да предложи още пет
интерпретации на едно и също изображение.
Насърчавайте ги да бъдат възможно най-
креативни в интерпретирането на образа, като
използват всеки метод, за който могат да се
сетят, за да опишат формата.

Настоявайте всички участници да постигнат
целта от пет нови отговора.

След като това бъде постигнато, повторете
процеса на обратна връзка, като водите бележки
за различните отговори.

Въпреки че все още има вероятност да има
някакво повторение, упражнението трябва да
демонстрира, че при прости условия за
генериране на множество алтернативи на един
прост въпрос, ще се появят много по-интересни
и потенциално творчески отговори. Типичните

отговори на тази дейност вероятно ще бъдат в
този ред на предвидимост:

• Къща
• Стрелка / знак
• Молив
• Ракета
• Отворен плик
• Петстранна форма
• Предната част на океанския лайнер (от нисък
ъгъл)

• Правоъгълник с триъгълник отгоре
• Парче сирене (от висок ъгъл)
• Огледален образ с четиристранна форма
• Тунел *
• Готическа дупка за мишка *

Единственият критерий за приемане или
отхвърляне на отговор е ако другите могат да
оценят логиката на предложението, „може ли да
е възможно?“.

* Моля, имайте предвид, че последните два
отговора си представят черната зона като
отрицателно пространство, а не като
положително. Тази промяна в перспективата е
важна за творческото мислене и всеки участник,
който го прави, трябва да бъде специално
поздравен.

Повторете упражнението с поне една друга
силуетна форма.

Материали

• Малка предварително подготвена селекция
от преднамерено двусмислени изображения
на силуетния стил.
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Дейност 2

Въведете съкращение на участниците, за
предпочитане, което е известно или лесно
разбираемо.

Например ПНСАЩ

(Президент на Съединените Американски щати)

Пример на английски език:

POTUS
(President of the united states)

Първо помолете участниците да стигнат до
алтернативното значение на оригинала. Това не
трябва да е свързано с първоначалния смисъл.
Ако могат незабавно да мислят за повече от
една алтернатива, дайте им възможност да
направят това.

• Putting On The Used Sweater
След тази акронимна активност, помолете
участниците да генерират още пет алтернативи
на смисъла на съкращението, само че този път
те трябва да ги свържат с първоначалното
значение. Допустимо е една или две думи да
бъдат като оригинала, въпреки че общото
значение трябва да бъде различно.

• Patriot Occupying This Unique Station
• Position Of Treating Us Sympathetically
• Person Offending The United States

Получените интерпретации обикновено се
оценяват по техния хумор и/или дълбочина.

Вземете отговори от участниците и ги споделете
с по-широката група. Повторете упражнението
веднъж или два пъти с ново съкращение.

В края на упражнението обсъдете ползите от
генерирането на алтернативи с групата.
Попитайте ги дали мислят, че някакви идеи (в
двете упражнения) са по-добри след първото им
решение.

Типичният отговор на този въпрос е, че колкото
по-предизвикателно е да се стигне до решение,
толкова по-голям е шансът резултатът да е
оригинален и/или творчески.

Материали

Малка предварително подготвена селекция от
известни и/или относими съкращения.

Примери:

• ТНП - точка на продажба
• ОЗМУ - Оръжия за масово унищожение
• КЕВБЕ - Купете едно, вземете безплатно
едно

• НСС - Направи си сам
• ПГПГ – Пази го просто, глупаво.
• MБА- магистър по бизнес администрация

Примери на английски език:

• POS – Point of Sale
• WOMD – Weapons of Mass Destruction
• BOGOF – Buy One Get One Free
• DIY – Do It Yourself
• KISS – Keep It Simple, Stupid
• MBA – Masters of Business Administration

Бележки за обучителите

И в двете дейности трябва да бъде сравнително
ясно, че преследването на множество опции от
самото начало води до:

a) по-широк избор на възможности

б) по-интересни (потенциално творчески)
решения.
Насърчете онези, които предлагат много
различни и/или неочаквани идеи, като внимавате
да не се съпротивлявате и отхвърляте
предложения на този много ранен етап. Ключът
към дейностите е да се генерират алтернативи,
докато качеството и пригодността могат да бъдат
разгледани на по-късни етапи.
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Тема 2

Квоти

Въпреки че генерирането на алтернативи е
отделна тема, то трябва да бъде представено на
участниците едновременно, тъй като в крайна
сметка двата принципа са неразривно свързани.

Докато алтернативния метод e фундаментален
модел на творческото мислене, определянето на
подходящ брой отговори за максимизиране на
творческия потенциал в рамките на определен
времеви ресурс е от съществено значение.

Това се постига чрез въвеждане на квоти.

Дейност 1

Представете на участниците необичайна снимка,
която може би има някои хумористични
качества. Не е важно да се знае контекста на
оригиналния образ, въпреки че може да съдържа
фигури (реални или измислени), известни на
участниците.

Предизвикателството пред участниците е да
генерират забавен надпис, който да придружава
изображението.

При нормални обстоятелства тази дейност ще
приключи след като бъде създаден един надпис,
но в тази версия е изключително важно да се
генерират алтернативи.

Въпросът обаче е „колко алтернативи трябва да
се генерират?“.

Помолете участниците да зададат номер като
цел за генерираните надписи; това ще служи
като квота за упражнението.

С набора от квоти е важно всеки участник да
успее да генерира поне този определен брой
надписи. Вероятно качеството на надписите е
променливо, въпреки че това не е проблем.
Когато участниците са генерирали пълната квота
от надписи, вземете обратна връзка в група.

Проучете дали участниците дали са генерирали
„по-добри“ идеи, тъй като те са генерирали
повече идеи и дали въвеждането на квотата ги е
принудило наистина да „използват“ ума си, за да
намерят решения.

Попитайте участниците дали имат някакви
предложения за достигане на квотите като
метод.

Като общо и работещо правило, въпреки че
първоначално е по-лесно да се каже, отколкото
да се направи, можете да следвате това
ръководство.

Помислете за идеи в рамките на квота
(определен брой), съществуващи в рамките на
три типа.

Първият тип може да бъде описан като
"предвидими". Това са идеите, които много други
хора биха имали в една и съща ситуация. Макар
тези идеи да са достатъчни, можете да
заключите, че те не са непременно оригинални
и/или творчески.

Вторият тип може да бъде описан като
„оригинален“ и/или „интересен“. Този тип идеи са
неочаквани, но лесно приети като нова или
оригинална отправна точка или поне нов път към
решение.

Третият тип може да бъде описан като „луди“. В
този случай може да не е толкова ясно да се
види как може да се разработи решение от този
тип път и първоначалната идея определено е
неочаквана и оригинална.

Може да бъде изненадващо колко често една
луда идея води до наистина иновативно
решение, но ако не вземем предвид лудите
идеи, никога няма да разберем.

По отношение на квотата, приблизително една
трета от отговорите са бързи и предсказуеми;
една трета, са такива, които изискват по-
интензивно мислене и една трета за достигане
на квотата, могат да предизвикат малко отчаяние
и „лудост“.

Покажете на участниците второ изображение с
надписи и ги помолете да изработят квота въз
основа на указанията, посочени по-горе.
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Материали

• Избрани хумористични и / или двусмислени
изображения

Бележки за обучителите

Определянето на подходяща квота е изключително трудно, тъй като
то непременно ще се промени в зависимост от заявения проблем и
вида на използвания мисловен процес.

Въпреки това, това е толкова фундаментално за разработването на
творчески идеи.

Ако се съмнявате е препоръчително да се стремите по-високо от
това, което мислите, че Ви е необходимо, тъй като това ще разшири
мисленето и ще се появят много неочаквани отговори.
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Тема 3

Предизивикателни предположения

Тъй като хората живеят в общества, основани на
правила, много е лесно не само да се спазват
правилата и очакванията, но в някои случаи да
се наложат правила, които не са изрично
посочени.

Ние правим това, като правим предположения за
това, което смятаме за „правилния” отговор или
действие в дадена ситуация.

Като оспорваме предположенията, собствените
си и тези, предлагани от другите, можем да
отключим някои мощни инструменти за развитие
на творческото мислене.

Дейност 1

Наблюдавайте дейността, докато не се убедите,
че всички участници са установили модел на
техния подход, като например рисуване във
всичките 9 кръга или изготвяне на рисунки, които
свързват кръгове и т.н.

След като сте установили различните подходи,
можете да спрете дейността, тъй като
завършването на упражнението не е цел.

Помолете участниците да разменят документи
със съседите си. Приложете следните описания
за сравнение, за да установите как различните
хора са се доближили до дейността, приемайки
продължение на подхода:

• 9 различни рисунки в кръговете
• 9 тематични или подобни рисунки в кръговете
• 9 различни рисунки, базирани на кръговете с
някои елементи, простиращи се извън
очертанията на кръга

• 9 тематични или подобни рисунки, базирани
на кръговете с някои елементи, простиращи
се извън очертанията на кръга

• Рисунки, които свързват или обединяват
няколко кръга (може би всички кръгове)

• Рисунки, които съществуват и се свързват
зад кръговете, като че ли гледат през дупки

• Рисунки, които изобщо не влизат в кръговете
• Рисунки, които игнорират кръговете и
третират хартията като празен лист

• Скъсана или изрязана хартия
• Нещо друго, което се смята за по-креативно

Въпреки че няма официална схема за
отбелязване на дейността, отговорите, които
отговарят на по-ранните дескриптори,
обикновено са по-предсказуеми. Дескрипторите
се опитват да се издигнат по ред на
несъответствие.

Докато участниците могат да решат да се
самооценят на тази основа, по-важно е да се
установи защо хората са възприели подхода,
който са направили.

В ситуация като тази е лесно за участниците да
предположат, че "правила" съществуват, дори
когато не съществуват. Това е типично за живота
в общество, основано на правила, очакваме
правила в повечето неща.

По същество хората ще „предполагат“, че има
очакван начин да се направи нещо и така те ще
се съобразят със собственото си
предположение.

Творческото мислене може и трябва активно да
оспорва предположенията, за да разкрие нови
перспективи или пътища за развитие.

Материали

• Диаграма с 9 кръга
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Дейност 2

Представете следното твърдение на
участниците си:
• „Опитният учител е най-добрият човек за
разработване на урока“

Помолете ги да използват този формат като
отправна точка и след това да изградят
изречение, което се отнася до нещо, в което те
вярват, може би в собствения им професионален
живот.

Можем да опишем такова изявление като обща
"истина".

Обикновено не се занимаваме с утвърждаването
на тези типове истини, когато те се появят в
живота ни, но ако активно задаваме въпроси за
такива твърдения и се опитваме да оспорим
някакви присъщи предположения, можем да ги
използваме в рамките на нашата методология за
творческо мислене.

Помолете участниците да разгледат
първоначалното твърдение, за да
идентифицират всички предположения, които се
правят.

Помолете участниците да работят в малки групи
за тази дейност.

Вероятно ще бъдат идентифицирани някои от
следните предположения. Ако участниците се
затрудняват да започнат, можете да предложите
един пример от този списък.

• Опитът е показател за качество
• Някой без преподавателски опит не би бил
добър в разработването на урока

• Дизайнът на урока не е демократичен процес
• Човек трябва да проектира урока
• Урокът трябва да бъде проектиран като цяло
• Учителят трябва да проектира урока

Можете да идентифицирате други
предположения в рамките на това изречение, но
това кратко упражнение показва колко общи
допускания могат да бъдат направени.

За да използваме този процес в контекста на
творческото мислене, сега трябва да обработим
идентифицираната информация. Това се прави
на два етапа.

Първото е да изследвате всяко твърдение. В
примера за дизайна на урока, който не е
демократичен процес, можем да започнем с
„какво, ако дизайнът на урока е демократичен
процес?“.

Вторият етап е да се проучат, чрез генерирането
на алтернативи и квота, идеи за прилагане на
демократична стратегия за разработване на
урок.

Помолете всяка малка група от участници да
избере едно от идентифицираните
предположения и да го обработи, като следва
двете етапи по-горе. Резултатът трябва да бъде
поредица от идеи с потенциал за по-нататъшно
развитие.

Като допълнителна дейност, помолете всяка
група да избере една от истините, които са
написали и да я обработят по същия начин.

Бележки за обучителите

ова е друг мощен инструмент за отключване на
мисленето, въпреки че може да не бъде схванат
от всички участници. Проблеми могат да
възникнат при обръщане на твърдения. Бъдете
готови да помогнете на групите да поставят най-
продуктивния въпрос „Какво става?“.

Тема 4

Какво, ако?

Въпреки че вече използвахме този прост, но
ефективен метод като част от темата
„предизвикателни предположения“, той е
достатъчно ценен, за да заслужи повторно
включване.

Въпреки че е много проста концепция за
разбиране и прилагане, тя често се пренебрегва
в творческите ситуации.

Ключово за неговото използване и предимство е
просто включването му като формална част от
сесията за творческо мислене.

Може да се използва като начин за
предизвикване на по-дълбоко мислене и в
отговор на коментар или практика, която е
запазена по навик.
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Например някой казва: „Но ние винаги сме го
правили по този начин“.

Като отправна точка за генериране на идеи
можем да отговорим като попитаме: „Какво, ако
мислим да го правим по друг начин, освен този?“
или „Какво, ако днес създадохме нашия метод
(или каквото и да е), а не преди 20 години? Какво
би било по-различно? "

Можем просто да го използваме като отправна
точка за това, което често се нарича „мислене на
синьото небе“, което означава непрекъснато
свободно мислене, което може да има или не
може да има крайна цел. Удивително е обаче как
„мисленето на синьо небе“ често води до
идентифициране на окончателно решение или
поне отправна точка за това.

Можем да започнем с това: „Какво ако
правителството оттегли финансирането ни, как
ще оцелеем?“ Въпреки че подобна идея може да
звучи крайно и/или малко вероятна, този тип
въпроси биха могли да подтикнат идеи за
генериране на допълнителни приходи или
ресурси.

Както в дейността на „предизвикателно
предположение“, Какво, ако?“ може да се
използва за създаване на тип инверсия.

Известно е, че Хенри Форд, докато обмислял как
да подобри производството на автомобилите си,
идентифицирал проблема с осигуряването на
подходящите квалифицирани работници към
всеки частично произведен автомобил в точното
време. Затова той задал въпроса „какво, ако
закараме колите на работниците, вместо да
опитаме да закараме работниците до колите?“.
Смята се, че въпросът „какво, ако“ е довел до
развитието на съвременната производствена
линия.

Дейност 1

Помолете участниците да измислят въпрос
„Какво, ако?“ свързан с тяхната професионална
ситуация. Това може да се основава на въпроса
по-горе, в който трябва да се случи нещо
неблагоприятно, което да се отрази негативно
върху организацията.

От тази отправна точка на „какво, ако…?“
работете с генерирането на алтернативи и
квотата, за да генерирате серия от възможни
решения. Имайте предвид, че се търсят
творчески решения, така че квотата наистина да
разтяга мисленето.

По-долу са дадени някои примери за въпроси,
свързани с училищата, които могат да бъдат
използвани за информиране на планирането в
различни области.

„Какво, ако загубим спортните си координатори,
как бихме могли да гарантираме, че учениците
ще имат редовно упражнения?“
„Какво, ако днес създавахме нова
административна система, как би могла да
изглежда?“

„Какво ще стане, ако искаме да се определим
като център за високи постижения в
технологиите, как ще започнем този процес на
промяна и как може да изглежда учебната ни
програма?“
„Какво ако накараме учениците да разработват
уроците, как би могло да се случи това и какви
ползи можем да имаме?“

Материали

• Предварително написани въпроси „Какво,
ако?“, с които вашите участници могат да
бъдат свързани

Бележки за обучителите

Това е един от по-гъвкавите методи за креативно
мислене, тъй като може да се използва за
разглеждане на широки и дори абстрактни
проблеми, както и такива със специфичен фокус.

Понякога, ако групата е с конкретна идея,
въпросът „Какво, ако?“ може да се използва в
пряко свързан, но различен сценарий. По този
начин могат да се търсят идеи, без да се
предлага пряко предизвикателство към това,
което участниците вече правят.
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Тема 5

Мозъчна атака

Мозъчната атака е термин, който често се
използва от хора, ангажирани с творческо
мислене. Въпреки това, често се практикува, без
да се обмисля много как дейността на мозъчната
атака се различава от по-конвенционалното
мислене.

Мозъчната атака е метод за генериране на идеи,
който има голяма полза при прилагането на
някои основни правила.

Този раздел и неговите дейности са
предназначени да представят и демонстрират
различните правила, за да може мозъчната
атака да стане нещо повече от това някой или
малка група, седнала и мислеща, представяйки
си, че това ще бъде по-продуктивно, просто като
го наречем „мозъчна атака“.

Процесът на мозъчна атака може да се раздели
на пет стъпки, както следва:

1. Определете проблема

Въпреки че това може да звучи очевидно,
това е нещо, което не винаги се осъществява
ефективно. Проблемът може да бъде твърде
голям и/или неясен, като „Как да решим
проблема с изменението на климата?“. Това
би породило много отговори, може би някои
нови и иновативни идеи, но най-вероятно
идеите ще бъдат разграничени и извън
влиянието на хората в групата. Това е друг
вид мислене на „синьото небе“, което разбира
се има своето място в определени ситуации.

Проблем като „Как да направим училищния
обяд в пъти по-екологичен?“ е много по-
вероятно да предложи постижими решения,
които са тясно свързани в рамките на групата.

Най-общо казано, колкото по-конкретен
можете да направите проблема (или
възможността), толкова по-полезна ще бъде
мозъчната атака.

2. Определете квота

Времето, прекарано в мозъчна атака,
обикновено се основава на един от двата
фактора. Първият е колко време имате за
тази част от срещата или сесията или да
продължите, докато не се появи първата
полезна идея и след това спрете.

Вече обсъждахме колко опасен може да бъде
втория метод, тъй като той намалява
потенциала за истински творчески идеи,
докато първият е много изкуствена мярка.

Ето защо трябва да се върнем към нашата
идея за квота, като прилагаме същите
указания като преди; предсказуеми,
интересни и малко луди.
Идеите трябва да идват много бързо по време
на мозъчната атака, така че обикновено се
изисква по-висока квота. Обърнете внимание,
че ако това е първият път, когато групата е
предприела мозъчна атака по този начин,
дайте й няколко кръга, преди да настоявате за
скорост. Все пак, уверете се, че като
фасилитатор вие ще настоявате за скорост.

3. Срок

Въпреки че вече заявихме, че ограничението
във времето често е изкуствено ограничение
на нашата идея, генериращо се чрез мозъчна
атака, предпочитайки определянето на квота,
срокът може да се използва за управление на
процеса на множество кръгове мозъчна атака.

За да направите това, един и същ проблем
може да бъде преформулиран по три или
четири различни начина, може би според
различни приоритети за извличане на
различни идеи.

Ако имате пет фрази, занимаващи се със
същия проблем, можете да зададете
ограничение за време от 30 минути за
мозъчна атака. Въвежда се всяка фраза,
задава се квота и се случва мозъчната атака,
докато квотата не бъде изпълнена и се
извърши последваща оценка, след това се
въведе следващата фраза.
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Ако сте определили 30 минути за мозъчна
атака, Вие приключвате по това време,
независимо дали всички фрази са обработени
или не. Ограничението във времето ще
добави нещо към процеса.

4. Генерирайте и записвайте идеи без
преценка

Това е наистина важно правило, което трябва
да следвате. По време на етапа на активно
генериране на идеи някой трябва да бъде
номиниран като секретар, записвайки всяка
идея, която се предлага.

Важно е членовете на групата да не се
опитват да оправдаят или редактират
отговорите, тъй като те просто се появяват, а
просто ги запишете и преминете към
следващата идея.

Това, което разбира се е допустимо и
наистина е много вероятное, че от една идея
друг човек може да отговори с подобно или
разширено понятие въз основа на отговора на
„спусъка“.

Отговорът на „спусъка“ е, когато мисленето на
един човек се задейства въз основа на идея,
предложена от някой друг. Това е много често
срещана, но много ценна част от процеса.

5. Оценявайте „свързващите“ идеи

Почти всички методи за креативно мислене са
предназначени да генерират „свързващи“
идеи на първо място.

„Свързвщата“ идея е идея, която насочва
пътя към нов път за развитие, вместо да бъде
окончателно решение само по себе си.
Преодоляването на идеите изисква
подхранване чрез дискусия и допълнителни
идеи за развитие, което трябва да бъде
колективна цел. Помолете участниците да
предлагат само положителни и конструктивни
коментари за всяка идея, дори ако в крайна
сметка те бъдат отхвърлени, този

допълнителен мисловен процес ще изостри
фокуса и може да предложи предложения за
подкрепа на други идеи на всеки етап.

Това е наистина важна концепция, която
вашите участници разбират.

След като квотата бъде изпълнена, всяка
група трябва да оцени първоначалните си
идеи, като внимава много да не изключва
идеи, които все още не са известни или
тествани, тъй като това напълно би подкопало
целта за постигане на творчески решения.
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Дейност 1

С правилата за мозъчна атака, ясно разбрани от
всички участници, можете да зададете първата
дейност.

Изберете нещо, с което смятате, че вашите
участници могат да бъдат свързнани.

Като пример и полезна отправна точка можете
да започнете с идеи за решаване на проблема
„децата да се отделят от родителите
си/настойниците в големи тълпи“.

Следвайте официалните стъпки, изложени по-
горе.

За тази първоначална дейност трябва да
слушате дискусиите на групите и да предлагате
вербални указания, когато е необходимо.
Насърчете участниците да следват правилата,
особено по отношение на бързината и бързото
преминаване към следващата идея без
обсъждане.

След като всяка група изпълни квотата си, добре
е да направите обратна връзка, само за да
видите дали има сходство (предсказуемост)
между групите, както и колко различни и
оригинални са някои идеи.

Помолете групите да продължат с етапа на
оценка с оглед идентифициране и разширяване
на най-добрата им идея, тази с най-голям
потенциал като решение. Насърчете групата да
мотивира това като работещо и творческо
решение.

Продължете дейността с още един или два
кръга, ако това е просто тренировъчно
упражнение или докато не постигнете целите си
в рамките на сесия за развитие с реална цел.

В последния контекст следващите няколко кръга
ще се определят от вашите реални проблеми
или нужди, докато в сценарий на обучение ще
трябва или да предоставите проблеми за работа
или да помолите групите да излъчат проблеми.

Това може да бъде добра възможност в режим
на обучение, за да накарате участниците да
започнат да се справят с истински проблеми,
които могат да идентифицират в рамките на
професионалния си живот.

Някои от предложените проблеми, които могат
да се използват за обучение:

• Да се намали броя на учениците, които ги
карат с кола на училище

• Как училището ще максимизира потенциала
си за рециклиране

• Справяне с липсата на обучени или
квалифицирани учители, които да преподават
философия за децата

• Да се включи творческото мислене в
училищната програма.

Материали
• Предварително написани примери за
проблеми, към които може да се отнесе всяка
група участници.

Бележки за обучителите

За мозъчна атака ще откриете, че за първите
няколко кръга ще трябва да бъдете активен
фасилитатор, който да въвежда хората и да
прилага правилата. Опитайте се да не
допринасяте за формулирането на идеите.

След няколко кръга групите трябва да могат да
самоуправляват процеса и от този момент
Вашата намеса трябва да бъде само, ако бъде
поискана.
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Тема 6

Случайно въвеждане

Случайното въвеждане като метод всъщност
подкрепя различни форми на творческо мислене
и представлява парадигмално изместване от
други форми на творческо мислене.

Разгледаните по-горе методи разчитат на
информация, която участниците вече
притежават. При това те срещат проблем и се
опитват да генерират идеи, като изграждат
вътрешни връзки между проблема и това, което
човекът/хората вече знаят.

Въпреки че това може да бъде ефективно,
фактът, че се разчита на съществуващите
знания, може да повреди оригиналното мислене.

За разлика от тях методът за случайно
въвеждане въвежда нова информация, която
участникът трябва да вложи в процеса на
мислене.

Човешкият мозък може да осъществява връзки
между различни понятия и именно тази вродена
човешка способност разчита на случайния
метод.

Подобно на мозъчната атака, има някои стъпки,
които трябва да се преминат, за да се гарантира
пълният потенциал на метода.

Първият етап е въвеждането на някаква форма
на случайна стимулация. Това може да бъде
дума/понятие (най-често), картина, звук, цвят,
предмет, всъщност всичко, на което също
можете да приписвате характеристики.

Вторият етап е да проучите Вашия случаен
елемент на стимулация по отношение на
характеристиките и асоциациите, които той
предизвиква у участниците. Тези асоциации
могат да бъдат много лични и да се отличават от
другите, изпитващи същата стимулация.

Това е подобно на игра за асоциации на думи и е
илюстрирано в дейност 1 по-долу.

Третият етап е да разгледате проблема си
конкретно във връзка с Вашия случаен входен
елемент и неговите асоциации.

Същите правила, които се прилагат при мозъчна
атака по отношение на воденето на бележки на
ВСИЧКИ представени идеи се прилагат и тук,
както и правилата, свързани с окончателната

оценка на „свързващите“ идеи.

Разбира се, трябва да се въведе квота, въпреки
че тази дейност може да генерира много идеи
доста бързо.
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Дейност 1 (въвеждане)

Играта „асоциация на думи“ се играе в група,
като участниците се редуват, за да дадат
отговори. Групата е в кръг и всеки следва съседа
си, за да даде отговор.

Въвежда се дума, след това първият участник
казва нещо, което е свързано с първоначалната
дума. Например, думата „слънце“ може да
доведе до отговор „горещо“. Правилото за е, че
повечето хора могат да оценят връзката
„слънце“ и „горещо“ (в този случай).
Отговарящият също трябва да отговори на
думата, казана непосредствено преди това, а не
на първоначалната дума или друг последващ
отговор.

Можете да въведете време, в което всеки
участник да отговори и повтарянето на
отговорите да не е разрешено. Ако някой не
отговори (навреме), повтори отговор или оспори
отговора (не се отнася до отговора, направен
непосредствено преди това), тогава този човек е
напуснал играта. Играта може да продължи,
докато не остане един човек.

Обяснете тези правила на участниците и
започнете игра с думата „политик“.

Дори ако играете само един кръг с участниците,
ще видите, че темата много бързо се отдалечава
от концепцията за „политик“ и това е очаквано.

За нашата цел обаче е важно да съберем
възможно най-много асоциации с думата
„политик“ или друга отправна точка.

Обяснете, че правилата се променят и сега
всеки участник трябва да отговори с дума, която
свързва с думата „политик“.
Просто играйте един кръг и помолете някой да
запише всички неща, свързани с думата
„политик“.

Прегледайте списъка и посочете, че това е
вторият етап от метода на случайно въвеждане,
за бързо изброяване на асоциации,
предизвикани от елемента на случайна
стимулация.

Дейност 2

В този случай ще работим с конкретен проблем,
за да подобрим правописа на децата в училище
(при условие, че са на възраст 5-8 години).

Случайната дума за въвеждане е „Банка“.

В малки групи участниците трябва да направят
асоциации с думата „банка“, както направиха с
думата „политик“ в упражнението за загряване.
Това вероятно включва термини като:„пари,
сейф, услуга, онлайн, спестяване, заем, заем,
лихва, затворен, мениджър, касиер, банкова
машина, банкова карта, спестовна книжка,
банков крадец, охрана, камери и т.н.“

След като бъде съставен списък между 10 и 15
думи като предложения, всяка малка група
трябва да разгледа проблема с подобряването
на правописа в контекста на всяка от думите в
този новосъздаден списък.

Например, „спестовна книжка“ може да се
използва като личен метод за записване и
запазване на информация на научени думи с
някаква награда на „харчене“, когато са
натрупани достатъчно „спестявания на думи“.

Банкоматът може да се отнася до това как
думите, които трябва да се научат, се задават на
учащите, може би с ПИН код. Новите думи ще се
„пускат“ само когато по-старите са научени.

На този етап техническите и/или ресурсните
изисквания за улесняване на всякакви идеи не
са важни, тук става въпрос само за генериране
на „свързващи“ идеи.

Историята е доказала, че ако една идея е
достатъчно добра, първоначалните пречки за
улесняване обикновено могат да бъдат
преодолени по-късно.

След като квотата бъде изпълнена, помолете
всяка група да оцени своята колекция от идеи,
като прилага логика и рационална обработка.

В края на сесията помолете всяка група да
опише малък брой от техните „по-добри“ идеи
пред другите групи.

Повторете сесията, като този път използвайте
ново случайно въвеждаже. Бихте могли да
използвате друга дума, тъй като онлайн има
много произволни генератори на думи.
Watchout4snakes.com е много полезна и
безплатна онлайн програма за тази цел.
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Като алтернатива можете да повторите сесията
със случайно въвеждане на звук, цвят, обект и
т.н.

Важното на този етап е, че един и същ проблем
се обработва от различна гледна точка,
осигурявайки широк спектър от „различни“ идеи
до първата сесия.

Като предложение за разширяване на дейността,
помолете участниците да предоставят проблем
или възможност за развитие, които съществуват
в рамките на техния професионален контекст.

Материали

• Списък с произволни думи (може би върху
карти) или достъп до произволен генератор
на думи, колекция от произволни предмети,
цветни карти, произволен звук или музикален
плейър, според Вашия подход към
дейностите.

Бележки за обучителите

Фасилитаторите трябва да отбележат, че
преминаването от предишните дейности към
този тип умствена обработка може да бъде
посрещнато със скептицизъм и/или съмнение от
участниците.

Увереният фасилитатор ще демонстрира метода
чрез примерни дейности и преди да се появи
твърде дълго ниво на приемане. Усилията,
необходими за довеждане на участниците до
този момент са безкрайно полезни.
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Второто съвместно обучение на персонала се
фокусира върху разработването на общо
разбиране на стратегиите за метапознание, за
да се помогне на учащите да разберат начина,
по който учат и да мислят за своето мислене.

Съвместното обучение на персонала се
фокусира върху ключови теории и върху тяхното
прилагане чрез практически дейности и
упражнения.

Обучението постави основата за разработване
на нови педагогически методи на мислене.

Предложените дейности в този раздел
подпомагат персонала при развитието на
специфични знания и умения.

Основните теми, обхванати от този модул са:

• Определяне на метапознанието и неговия
цикъл

• Умения и нагласи за метапознание
• Метапознание в действие

Този модул насърчава разбирането на конкретни
стратегии за метапознание, като мисли на глас,
връзки за разбиране и обобщения, независимо
мислене, организиране на мисленето, решаване
на проблеми, въпроси за въпроси, процес срещу
резултати, изграждане на устойчивост,
генериране на творчески резултати.

Тема 1

Определяне на метапознанието и
неговия цикъл

„Метапознанието е цялостният процес на
планиране, наблюдение, рефлексивно
оценяване и промяна на поведението на учене“.

Подходите за метапознание и саморегулация
имат за цел да помогнат на учащите да мислят
за своето собствено обучение по-ясно, често
като ги учат на конкретни стратегии за
планиране, наблюдение и оценка на тяхното
обучение. Обикновено интервенциите са
предназначени да предоставят на учащите
набор от стратегии за избор и умения за избор
на най-подходящата стратегия за дадена учебна
задача.

Дейност 1

Разделете участниците в групи.

Обучителят избира картина с текст (това може
да е страница от детска книга) и я поставя в
предната част на стаята на маса, далеч от
участниците.

След това всяка група избира:

• 2 „секретари“ - 1 ще пише и 1 ще рисува.
• Останалата част от групата ще бъде „бегачи“.
Половината от тях ще запомнят и докладват
обратно върху текста, а другата половина
върху картината.

Когато са готови, двама бегачи от всяка група
(един за текст и един за картината) ще тичат към
предната част на стаята и ще разгледат
картината или текста. След това те ще се върнат
към своята група и ще опишат или диктуват на
съответния секретар какво са видели или
прочели.

Когато първите двама бегачи се върнат в групата
си, още двама бегачи ще отидат отпред и ще
повторят процеса.
Само секретаря има право да пише или рисува.
Участниците трябва да бъдат насърчавани да
докладват тихо пред „секретарите“, за да се
избегне подслушването на групата.

Обучение „Метапознание“
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Първата група, която завърши задачата, ще
отиде при обучителя, за да позвъни в звънеца,
което показва края на дейността.

След звъненето на звънеца, обучителят ще
разпространи копие от изображението и текста
за всяка група, за да провери точността на
тяхната работа.
Използвайки следните въпроси като подкана за
иницииране на групова дискусия, обучителят
кани участниците да оценят и разсъждават
върху стратегиите, използвани по време на
задачата:

• „Какви стратегии сте използвали, за да
изпълните задачата?“

• „Променяхте ли стратегиите с напредването
на задачата?“

• „Какви трудности трябваше да преодолеете?“
• „Какво бихте направили различно следващия
път?“

Тази дискусия ще постави контекста на въпроса
„Какво е метапознание?“

Дейност 2

Обучителят разпространява лепящи листчета с
форма на балончета за реч на всеки участник и
ги моли да дадат ключова дума, за да дадат
определение за метапознание.

Всеки участник от своя страна поставя своето
„балонче“ на флипчарта, за да създаде визуален
дисплей, като същевременно обяснява защо е
избрал точно тази ключова дума.

След това обучителят споделя с участниците
следното определение за метапознание:

„Метапознанието трябва да включва
предварително планиране и организация на
мисловните процеси на индивида преди да се
изпълни задачата, изучаването и
контролирането на задачата по време на
изпълнение и рефлексивното оценяване след
приключване“ (Akturk и Sahin, 2011)

Това води до въвеждане на цикъла на
метапознанието, който след това обучителят
представя, както следва:

1. Оценка на задачата
По време на етапа на планиране обучаемите
трябва да обмислят кой подход или стратегии
ще използват за изпълнение на задача.

2. Оценка на собствените сили и слабости
На този етап обучаемите 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 да отговаря на задачите,
необходими за изпълнение. По време на този
етап учащите черпят от предишния си опит и
знания. Визуалната карта на техния план
понякога може да помогне на учащите с
техния подход.

4. Прилагане на стратегиите
Учениците участват в прилагането на
стратегиите и непрекъснато наблюдават
техния напредък.

5. Разсъждание
При наблюдението на своя напредък
обучаемите могат да приспособят своя
подход и да прилагат нови стратегии към
задачата.По този начин цикълът се повтаря.

Материали

• Книга с картини и текст
• Лепящи бележки
• Маркери
• Химикали и цветни моливи
• Флипчарт

Бележки за обучителите

Първоначалните дейности трябва да насърчават
участниците да разсъждават и надграждат
собственото си разбиране за метапознанието и
неговия цикъл.
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Тема 2

Умения и нагласи за опознаване.

Онлайн речникът на Кеймбридж определя
„умението“ като способността да се направи
нещо добре, особено защото сте го
упражнявали; „отношение“, чувство или мнение
за нещо или някого или начин на поведение,
причинен от това.

Дейност 1

За да помогне на участниците да оценят някои
от предимствата на процеса на метапознание,
обучителят моли участниците да изпълнят
задача поотделно и в мълчание.
Треньорът показва линия върху флипчарта,
показваща две дестинации - Манчестър и
Сингапур. След това обучителят моли
участниците да решат следния проблем в
мълчание и поотделно:
„Полетът на Джош тръгва от Манчестър в 8.30 ч.
за Сингапур. Полетът отнема 7 часа и 30 минути.
Джош иска да уведоми баща си, че е пристигнал
в Сингапур веднага щом е кацнал.

• Колко е часа в Манчестър, когато той се
обажда от Сингапур?

• Колко е часа в Сингапур, когато кацне?
Участниците могат да намерят тази задача за
особено предизвикателна, тъй като целта на
задачата е да илюстрира, че поставените задачи
са много трудни, без да използват определени
умения и знания.
Обучителят инициира дискусия около следните
въпроси:

• Какво направи задачата предизвикателна?
• Какво би било необходимо за решаване на
проблема?

• Може ли задачата да бъде решена, ако има
повече информация и ако им бъде
разрешено да обсъдят задачата с партньор
или в екипи?

• Как се почувстваха, когато не можеха да
говорят или да задават въпроси?

• Какви умения биха могли да помогнат за
изпълнение на задачата?

Дискусията трябва да накара групата да говори
за въпроси, да си сътрудничат, да търсят
информация, да правят разсъждения, да
общуват и т.н.

Дейност 2

Обучителят разделя участниците в групи от 6 до
8 и им предоставя голям лист хартия.
След това участниците са помолени да
нарисуват голям груба форма на тяло.
Обучителят ги моли да обсъдят в своята група
какви умения и нагласи за учене трябва да имат
децата. Те имат за задача да напишат уменията
от външната страна на очертанията на тялото и
нагласите от вътрешната страна.

След завършване на задачата всяка група
представя своята версия на умения и нагласи за
познаване.
Използвайки проекта за метапознание на Bliss
Charity School, обучителят въвежда в групата 10-
те умения и 10 нагласи, които изрично се
преподават на учащите се, което им помага да
саморегулират процеса на учене.

10 умения:
• Прилагане
• Осъзнава стилове на обучение
• Сътрудничество
• Представяне
• Създаване
• Взимане на избор и решения
• Задаване на въпроси
• Обосноваване
• Проучване
• Самоуправление

10 нагласи:
• Любопитен
• Съпричастен
• Ентусиазирани
• Независим
• С отворено мислене
• Горд в себе си и другите
• Размишляващ
• Гъвкав
• Отговорен
• Авантюрист
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Дейност 3

Обучителят разделя участниците в групи от
максимум 4 във всяка група. Всяка група
получава книга и им е възложено да изберат за 1
минута 6 думи, които им се струват интересни.

След това всяка група има задачата да създаде
стихотворение за 10 минути, като използва
избраните 6 думи.
След приключване на задачата участниците се
питат кои умения и нагласи са използвали, за да
изпълнят задачата.

Всяка група представя своето стихотворение и
уменията и нагласите, които са използвали.

Това ще накара групата да говори за прилики и
разлики в подходите, използвани за изпълнение
на задачата.
След това групите се насърчават да използват
цикъла на познанието, за да разгледат
допълнително процеса на обучение.

Материали

• Избрани книги
• Лепящи листчета
• Химикали и цветни моливи
• Маркери
• Флипчарт

Бележки за обучителите

Обучителят трябва да се позове на насоките за
обучение на проекта, когато е подходящо и
необходимо.
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Тема 3

Метапознанието в действие

Има много стратегии, които могат да се
използват за подпомагане развитието на
уменията за метапознание.
Една от тях е „Философия за деца“ от Матю
Липман. Философията за деца използва
определена рамка, която насърчава учащите да
следват философско проучване.

Дейност 1

Обучителят запознава участниците с
определената рамка „Философия за деца“, както
следва:

1. Първи комплект
2. Представяне на стимул
3. Време за мислене
4. Поставяне на въпроси
5. Излъчване на въпрос
6. Избор на въпрос
7. Първи мисли
8. Изграждане
9. Последни мисли
10. Преглед

Обучителят обяснява всяка от стъпките и
приканва участниците да зададат въпроси, ако е
необходимо.

Дейност 2

За да демонстрира как работи процесът,
обучаващият ангажира участниците в сесия в
стил „Философия за деца“.

Първо обучителят моли участниците да седнат в
кръг и им показва изображение на света:
наполовина процъфтяващ - наполовина пуст.

След като представи образа, обучителят моли
участниците да затворят очи и да разсъждават
индивидуално върху видяното.

След една минута обучителят кани участниците
да споделят с партньор своите първоначални
мисли за изображението.

След това участниците от своя страна споделят
своите първоначални мисли с останалата част
от групата.

В малки групи участниците са поканени да
напишат въпрос, вдъхновен от изображението
или някакви концепции около него.

Участниците се насърчават да мислят творчески
и дълбоко за проблемите и дилемите, които са
представени.

Например, участниците могат да излязат с
въпроси като:

• Защо светът е повреден?
• Защо има добър и лош свят?
• Как можем да запазим света безопасно
място?

• Как ще изглежда светът, ако не се грижим за
него?

• Може ли светът да се промени?

След това всяка група представя своя въпрос на
останалата част от групата и го поставят в
средата на кръга, така че всеки да може да го
разгледа.

Всеки участник получава два броя жетони за
гласуване и са помолени да ги поставят на двата
въпроса, които считат за най-добрите за
философска дискусия.

Въпросът с най-много жетони се отбелязва на
дъската от обучаващия.
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Участниците се насърчават да предложат своята
гледна точка и да заявят желанието си да
участват, като поставят ръка в кръга.

Обучителят не трябва да се намесва на този
етап, а просто да бъде фасилитатор на
дискусията.

Обучителят може да напише дискусионни
точки/концепции на бяла дъска, които
участниците да разгледат. Това помага за
напомнянето на участниците за тяхната
дискусия.

Накрая, обучителят кани участниците да
предложат на свой ред своите заключителни
мисли, ако желаят да го направят.

След сесията групата оценява и разсъждава
върху това как са се чувствали по време на
сесията и какво биха могли да подобрят, за да
доразвият философските умения.

Това кара групата да разсъждава върху
използваните умения и нагласи за
метапознание, както и върху цикъла на
метапознанието.
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Третото съвместно обучение на персонала се
фокусира върху развитието на общо разбиране
за социалната философия и как учителите могат
да интегрират това в учебната програма.

Съвместното обучение на персонала се
фокусира върху размисъл върху ключови
елементи от социалната философия и върху
тяхното прилагане чрез практически дейности и
упражнения.

Това обучение поставя основата за
разработване на нови педагогически методи за
мислене.

В повечето съвременни общества формалното
образование в многобройните си форми се е
превърнало в доминиращо средство, чрез което
се осъществява този трансфер на знания.
Образователните институции се превърнаха в
общества със свои собствени кодове и набори от
ценности, заедно с очакванията на учащите,
служителите и където е приложимо, родителите
на учащите се. Докато целта за постигане на
хармонични, доволни и щастливи общества е
една и съща, образователните институции
предлагат незабавен достъп до изучаването и
популяризирането на социалната философия.

Предложените дейности в този раздел
подпомагат развитието на персонала на
специфични знания и умения.
Основните теми, обхванати от този модул са:

• Дефиниране на социалната философия
• Разбиране и развитие на социални връзки и
културно осъзнаване, включително
политически, икономически и образователни
фактор.

Този модул насърчава разбирането на конкретни
стратегии и теми за развитие на мирен живот,
уважение, диалог и дебати и мирно разрешаване
на конфликти в рамките на мултикултурен
контекст.

Тема 1

Социална философия

„Социалната философия като клон на
философията активно се ангажира с аспекти на
социалното поведение, взаимодействия и
институции. В основата си това е клон на
философията, който е изпълнен с социални
и/или етични ценности ”.

Дейност 1

Разделете участниците в групи.

Обучителят показва цитата по-горе и
разпространява копие от мисловна карта на
всяка група.

След това участниците са помолени да попълнят
мисловната карта с това, което възприемат като
определение на социалната философия.

След това всяка група е помолена да даде
обратна връзка за мисловната си карта,
предоставяйки обосновка за своя избор.

Теми като социални отношения и културно
осъзнаване политически, икономически и
образователни фактори трябва да бъдат
обсъждани като част от обратната връзка,
гарантираща, че групата достига до общо
разбиране, че социалната философия по
същество може да бъде информирана от
социални и етични ценности.

Въпреки това, с толкова широк спектър от
области на потенциална дискусия, повечето от
които могат да бъдат променливи, перфектното
определение може да не бъде достигнато.

Всяка група трябва да бъде насърчавана да
добавя информация към своята карта,
следвайки обратната връзка от другите групи и
всички допълнителни елементи, предложени от
обучаващия.

Обучение „Социална
философия“
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Дейност 2

Разделете участниците в групи.

Обучителят раздава голям лист хартия на всяка
група.

След това всяка група създава изложение с
картини, което визуализира идеален модел за
това как изглежда едно училище, което
насърчава социалните ценности.

Групите се насърчават да използват мисловната
карта, за да дадат информация за своето
изложение.

След това от всяка група се изисква да
представят идеалното училище, като обясняват
как са стигнали до дизайна си.

След като са представени всички изложения, те
се поставят из стаята.

След това обучителят раздава цветни листчета,
показващи следното:

Зелено: това правим вече в нашето училище

Синьо: ние не правим това в нашето училище

Розово: амбициозна идея, която бихме искали да
направим в нашето училище

След това от всеки участник се изисква да
разгледа всички изложби и да постави лисче
около тях според индивидуалния си опит.

След това обучителят води дискусия за текущата
практика в училище, като обръща внимание на
евентуалните пропуски и как те могат да бъдат
запълнени.

Материали

• Цветни лепящи бележки
• Маркери
• Химикали и цветни моливи
• Хартия голям формат
• Тиксо

Бележки за обучителите

Първоначалните дейности трябва да насърчават
участниците да разсъждават и надграждат
собственото си разбиране за социална
философия.
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Тема 2

Социални отношения и културно
осъзнаване

Социалната философия може да се разглежда
като мост между социологията и философията,
тъй като социалната философия споделя
сходства и взаимни идеи със социологията.
Акцентът обаче в рамките на социалната
философия навежда повече към тълкуването на
социалния феномен по отношение на етичните
принципи, като се стреми да постигне
социалното благо. Има силно чувство за
определяне и придържане към
преобладаващите морални ценности в
преследване на общото благополучие.

За да се помогне на участниците да оценят как
училището има решаваща роля за осигуряването
на устойчива и последователна възможност за
въздействие върху настоящото и бъдещото
поколение, трябва да се проведат редица
дейности, базирани на задачи, които ще
подпомогнат участниците в размишляването
върху ежедневната практика и насърчаването на
социалната философия.

Дейност 1

Разделете участниците в групи.

Обучителят показва изображението „Роза на
компаса“ (Tide Global Learning) и обяснява, че
компасът предоставя рамката, която ще им
помогне да предизвикат възприятията и да ги
насърчи да задават въпроси, свързани с
конкретни области на проучване.

След това на групите се дава хартия и се
изисква да копират в опростена версия компаса,
като се уверят, че имат следните 4 заглавия:

• Естествени: промени в околната среда
• Социални: Промени в хората и начина на
живот

• Икономически: Промени, включващи пари
• Кой решава ? Кой взема решение за
промените?

След това всяка група получава картина,
изобразяваща различни социални ситуации.
След това от тях се изисква да направят
дискусия относно дадения им образ. Например:

• Какво се случва в картината?
• Какви са първите впечатления?
• Какви са първоначалните Ви
предположения?

• Как Ви кара да се чувствате тази картина?
• Вашата група съгласна ли е с горното или
имате различни мисли и идеи?

След това, участниците са помолени да обсъдят
и измислят въпроси около 4-те теми на компаса.

Например:
Какво въздействие върху околната среда би
могло да изобрази картината? Кой би могъл да
вземе решения, довели до социалната ситуация,
изобразена в картината? Какво е отражението на
изобразената икономическа ситуация?

Групите получават време, за да изпълнят
задачата, след което след това разменят
снимката си с друга група и задачата се повтаря.

След това групите са поканени да споделят
своите въпроси, свързани с всяка картина, която
им е дадена и имат възможност да
идентифицират как въз основа на житейския
опит, предварителни знания, предположения и
т.н., тяхното тълкуване на стимула може да се
различава и им се предоставя възможност да
променят своите въпроси.
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Групата като цяло има възможност да размисли
и да зададе допълнителни въпроси и да направи
допълнителни коментари.
Участниците могат да намерят тази задача за
особено предизвикателна въз основа на
индивидуалния им житейски опит и на
социалния, културния и икономическия фон.

След това обучителят трябва да проведе
дискусия относно оценяването на културните
различия чрез критични въпроси и дебати.

В същото време, макар и да не е очевидна
отправна точка за децата, дискусиите около
въздействието на икономиката в рамките на
обществата не е излишна.

Връщането към идеята на социалната
философия да се стреми към социална
сплотеност и щастие, разпределението на
богатството, равно или по друг начин, може да
бъде ключов фактор за постигане или недостиг
на тази цел.

Освен това, доколкото сме социални донори в
емоционален и духовен смисъл, ние сме (най-
вече) социални участници в икономически
смисъл, основан на реалността, че парите са се
превърнали в универсална валутна валута за
толкова много неща, които могат да бъдат
разменени в рамките на обществото.

Освен това, тъй като повечето общества в
историята са имали някаква форма на
управление и продължават да го правят,
осъзнаването на политическите структури и
движения е от полза за всеки учен от социалната
философия.

В идеален сценарий политическите лидери на
всяко общество (на местно, национално и
международно ниво) биха отразили и
популяризирали ценностите, присъщи на това
общество. Мотивациите за постъпване по друг
начин могат да осветят представите ни за
обществата, като същевременно ни помагат да
преструктурираме нашата социална философия
за постигане на обществено благополучие.
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Дейност 2

TМислейки за темите около социалната
философия (социални отношения, култура,
икономика, политика и образование), обучителят
показва следния цитат:

„Малки действия, голямо въздействие“

Участниците са помолени да помислят за
смисъла на такъв цитат и да сравнят и
противопоставят своите възгледи.

Докато участниците участват в дискусията,
обучителят рисува и очертава дърво върху
флипчарта.

След това всеки участник се насърчава да
помисли какви действия предприема ежедневно
и как това може да се отрази върху тяхната
социална отговорност.

След това участниците получават бележки във
формата на листо и са помолени да помислят за
действие, което биха могли да предприемат в
този конкретен ден, което би могло да
демонстрира социалните им отговорности.
След това участниците се приканват да прикачат
листото към очертанията на дървото, показано
на стената.

Участниците се насърчават да помислят за
бъдещите си действия и съзнателно да мислят
дали биха могли да направят нещо, за да
помогнат допълнително всеки ден.

Обучителят води дискусия по идеята, че
социалната философия се основава на
ценности, които разбира се могат да се
различават в различните култури, все още има
силно чувство за определяне и придържане към
преобладаващите морални ценности в
преследване на общото благополучие.

Това въвежда идеи за индивида като агент с
потенциал да повлияе на промените в
общности/общества към които той/тя
принадлежи.

В този момент може да се наложи да се докаже,
че моралните кодекси са по-добри от
потенциално по-негативните импулси или
научените поведения.

След това на групата като цяло се предоставя
възможност да задават допълнителни въпроси,
да правят допълнителни коментари и да
разсъждават как биха могли да използват

дейността в собствената си образователна
среда.

Материали

• Копие на „Роза на
компаса“https://globaldimension.org.uk/resourc
e/development-compass-rose/ )

• Лепящи бележки
• Химикали и цветни моливи
• Маркери
• Хартия голям формат

Бележки за обучителите

Обучителят трябва да се позове на насоките за
обучение по проекта, когато това е подходящо и
необходимо.

Дейност 3

Обучителят разделя участниците в групи от пет,
където е възможно и дава на всяка група голям
лист хартия с формата на ръка върху него.

След това участниците получават няколко
минути в групата си, за да говорят за себе си,
своите интереси, нещата, в които са добри,
любимите си теми и т.н.

Целта е да се идентифицира нещо, което е
уникално за всеки човек.

След първоначалната дискусия, използвайки
големия лист хартия, всеки участник записва на
един пръст на ръката нещо, което е уникално за
тях.

След това участниците са помолени да обсъдят
и идентифицират нещо, което имат общо, и да
напишат това на дланта на ръката.

И накрая, всяка група споделя „Ръката“ си с
останалата част от групата и обучителят води
дискусията за разликите между тях, нещата,
които имат общо, както и важността на
многообразието във всяка общност.

„Ръцете“ се поставят на различни места из
стаята.
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Накрая, обучителят води дискусия, като казва, че
всички общества се състоят от групи, като всяка
група е съвкупност от индивиди. Важно е също
да се отбележи, че самото присъствие на
индивиди във физическо местоположение само
по себе си не представлява социална група.

Именно контактът и комуникацията между двама
или повече индивиди реализира социална група,
тъй като обществата се коренят в социалните
взаимодействия. След като хората започнат да
си взаимодействат съзнателно, 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,
приобщаващ или неприобщаващ и т.н.

Материали

• Химикали и цветни моливи
• Маркери
• Хартия голям формат

Бележки за обучителите

Обучителят трябва да се позове на насоките за
обучение на проекта, когато е подходящо и
необходимо.

Дейност 4

Обучителят кани участниците да седнат в кръг и
представя кратък филм за важна книга.
Участниците са помолени да помислят за някои
от функциите, които може да има такава книга.

Обучителят записва отговорите на флипчарт.

След това клипът се показва:
https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4

Историята е за списък с обекти и природни
явления (лъжица, трева, дъжд и др.) и техните
най-важни характеристики.

Обучителят моли участниците да помислят за
качествата и целите на всеки предмет,
представен в историята, и да изградят причина,
поради която той може да бъде важен и
специален.

Обучителят задава следните въпроси:

• Кои причини бяха факти?
• Кои причини показват как изглежда?
• Кои причини казват какво прави?
• Кои причини Ви накараха да се чудите?
• Кои причини Ви изненадаха?

Обучителят води дискусия за това какво може да
бъде важно за всеки, без значение колко е малко
и незначително.

След това участниците са помолени да
помислят и да напишат кратък текст, озаглавен
„Важното за мен“.

Текстовете биха могли да бъдат използвани за
създаване на голяма книга, която да отбележи
многообразието на социалната група.

След това на групата като цяло се предоставя
възможност да задават допълнителни въпроси,
да правят допълнителни коментари и да
разсъждават как биха могли да използват
дейността в собствената си образователна
среда.
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