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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 auxiliar 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 gândirii 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.
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Setul de materiale oferă personalului didactic o
serie de activități utile pentru pregătirea
personalului care va aborda la clasă fiecare din cele
trei domenii cheie ale proiectuluiCAPs.

Fiecare secțiune reprezintă o versiune adaptată a
conținutului inițial al sesiunii de formare, conceput
special pentru a ușura accesarea și utilizarea lui.

Conținutul poate fi accesat fie în ordinea
prezentată în această ediție, fie în aceeași ordine
cu a sesiunilor de formare din cadrul proiectului,
sau ca un ghid de referință care poate fi accesat și
utilizat în orice moment.

www.childrenasphilosophers.com
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Prima parte a primei sesiuni de formare s-a axat pe
dezvoltarea unei înțelegeri comune a principiilor-
cheie ale filosofiei.

Acest curs de formare se va concentra pe teoriile
cheie și pe aplicarea acestora prin activități practice
și exerciții.

Acest modul va crea baza pentru dezvoltarea unor
noi metode de gândire și pedagogie.

Cursul de formare este conceput pentru a fi
desfășurat pe o perioadă de 5 zile și urmărește
dezvoltarea abilităților și cunoștințelor în domeniul
specificat 1 al proiectului Principiile filosofiei și
gândirii creative.

Ca și în cazul celor trei sesiuni de formare,
activitățile sunt destinate a fi furnizate în cadrul unei
abordări colaborative, de susținere și de acțiune
comună.

În cadrul proiectului au avut loc activități specifice
pentru a dezvolta cunoștințe și abilități specifice.

Au fost explorate următoarele domenii:

• principiile cheie ale filosofiei

• principiile cheie ale gândirii creative.

Subiectul 1

Implicarea într-un experiment mental

O simulare mentală poate duce în locuri
nedescoperite încă, necunoscute.

Când exersează o simulare mentală, atât adulții, cât
și copiii filosofează: își imaginează lucruri într-un
mod diferit, descoperă relații neașteptate,
construiesc ipoteze, se privesc pe ei înșiși dintr-o
altă perspectivă.

Activitatea 1

Citiți participanților un citat din Despre certitudine,
(On certainty) scrisă de Ludwig Wittgenstein
(Oxford, 1969):

"Copilul învață crezând adultul. Îndoiala vine
după credință ".

Cereți participanților să se gândească la citat și
puneți următoarea întrebare:

• •Ce fel de adult este acela care filosofează cu
copiii?

Împărțiți participanții în grupuri mici și rugați-i să
discute posibilele răspunsuri la această întrebare.

Activitatea 2

Cereți grupurilor să discute următoarele întrebări:

• Ce este o întrebare filosofică?

• Există o formă tipică pentru problemele
filosofice?

• Ce fel de întrebări și informații pot ajuta la
implicarea copiilor într-o discuție filosofică?

Dați fiecărui grup două post-it-uri de culori diferite și
cereți-le să scrie:

• Exemple de întrebări filosofice

• Introducerea pe care ar folosi-o pentru a stimula
o discuție filosofică cu copiii.
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Materiale

• Post-it (culori diferite)

• Creioane

Activitatea 3

Cereți participanților să se așeze într-un cerc și
arătați-le un desen al unei mici insule în mĳlocul
mării.

Invitați participanții să-și imagineze că o insulă
necunoscută și nelocuită tocmai a fost descoperită
în ocean și să presupunem că ei au șansa de a se
deplasa acolo și de a-l transforma într-un loc bun
pentru a trăi.

Cereți grupului să-și exprime opiniile și gândurile în
mod deschis, pornind de la următorul set de
întrebări:

• Care ar putea fi nevoile primare pe insulă?

• Ce lucruri cu care suntem obișnuiți ar fi inutile?

• Cum ar trebui să ne stabilim - aproape sau
departe unul de altul?

• Ce legi ar trebui să stabilim (și avem nevoie de
ele)?

• Ce se întâmplă cu cei care încalcă legile?

• Care ar trebui să fie forma guvernului?

• Ar trebui să avem bani?

• Adulții vor fi admiși pe insulă?

• Ce ar trebui să facem atunci când cineva pe
care nu-l cunoaștem ajunge pe insulă?

Materiale

• O hartă sau desenul unei mici insule din mĳlocul
mării

• Unelte sau obiecte opționale pentru a construi o
machetă a insulei

Elemente cheie ale experimentului
mental „Insula Utopia”

Să ne imaginăm Utopia că înseamnă să ne
implicăm într-una dintre cele mai complexe
experimente de gândire din istoria filosofiei,
începând cu Republica lui Platon, trecând prin
Utopia lui Thomas More și ajungând la mulți alții.

Asta nu înseamnă totuși a strânge multe dintre
răspunsurile posibile și a le aranja într-o ordine, ci a
crea un scenariu la o situație imaginară în cadrul
căruia toți participanții să-și poată exprima părerea
și chiar să și-o schimbe pe parcursul
experimentului.

Observații pentru formatori

Experimentul Utopia este într-adevăr un punct de
plecare bun pentru a pune întrebări cruciale:

• ce face ca o societate umană să funcționeze
bine?

• ce-i face pe oameni fericiți?

• care sunt factorii cheie care-i ajută pe oameni
să aibă o viață fericită?

• la ce folosesc prietenii?

Experimentul mental Utopia poate fi pus în
conexiune și cu alte materii precum:

• Matematica și Geometria

• Istoria

• Literatura

• Geografia

• Științe și tehnologii

• Educație civică.
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În cadrul primei sesiuni de formare și pentru a
dezvolta o înțelegere comună a principiilor și
metodologiilor de gândire creativă, a fost selectat și
prezentat un set de tehnici și exerciții ușor de
aplicat.

În timp ce unele din aceste activități pot fi aplicate
indiferent de ordinea de prezentare, este important
ca primele activități despre generarea de alternative
și cote să fie înțelese încă de la început. Acest lucru
este necesar pentru că principiile ambelor subiecte
sunt fundamentale pentru majoritatea activităților
ulterioare.

Formarea poate fi folosită ca parte a unei metode
de auto-învățare, deși se recomandă ca un
facilitator (cel mai probabil un profesor) să prezinte
activitățile în cadrul unei sesiuni de grup. Se
recomandă ca fiecare facilitator să se familiarizeze
cu toate activitățile înainte de a le transmite
grupului.

Principalele subiecte abordate în acest modul sunt:

• Generarea de alternative

• Cote fixe

• Ipoteze provocatoare

• Ce-ar fi dacă?

• Brainstorming

• Stimul ales la întâmplare

În timp ce activitățile stabilesc o modalitate de
explorare a diferitelor principii și metode de gândire
creativă, facilitatorii sunt încurajați să adapteze
activitățile astfel încât să fie relevante pentru
contextele lor specifice. Odată ce toate activitățile
au fost urmate într-un mod liniar, facilitatorii sunt, de
asemenea, încurajați să combine diferite metode
pentru a crea noi rutine de gândire creativă.

Subiectul 1

Generarea de alternative

Gândirea creativă se bazează pe găsirea unor
soluții la probleme (sau la oportunitățile de
dezvoltare) la care ceilalți oameni nu s-ar fi gândit.
Deși acest lucru poate părea oarecum o
simplificare, ar trebui să reținem și faptul că "ideile
creative" sunt o parte a procesului, însă, scopul
nostru final este crearea unor idei care rezolvă sau
satisface într-un mod eficient o problemă sau o
oportunitate de dezvoltare. Prin urmare, primul
nostru pas trebuie să fie stabilirea unui mecanism
sau a unei metode de generare a ideilor creative.

În timp ce mulți oameni pretind a fi creativi
("creativi" ca adjectiv, mai degrabă decât "creat” ca
verb) în munca lor sau în hobby-uri, atunci când
este constrâns la o anumită metodă, este
surprinzător câte persoane nu pot da un răspuns
adecvat la această întrebare.

Pasul cel mai important pentru obținerea de idei și
rezultate cu adevărat creative este de a depăși
răspunsul tipic al omului la o problemă, și de a
ajunge la un rezultat funcțional și a-l pune în
aplicare. În multe cazuri, acest lucru este cu
adevărat "lucrul corect", dar probabil că va avea ca
rezultat idei previzibile, cunoscute sau oferite în
multe alte situații anterioare... nu deosebit de
creative.

Pentru a trece imediat dincolo de această abordare
a primei soluții viabile, putem pur și simplu să ne
implicăm în a genera o serie de răspunsuri
alternative. Din această gamă de idei, suntem mult
mai probabil să alegem și să folosim ceva care este
de fapt creativ.
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Activitatea 1

Cereți participanților să lucreze individual pentru
acest exercițiu.

Prezentați o imagine cu un desen simplu în formă
de siluetă. Este important ca forma să nu fie foarte
specifică încât mai multe interpretări să fie
posibile..

Următoarea formă poate fi folosită ca punct de
plecare, deși odată ce sunteți familiarizați cu
activitatea, vă sfătuim să strângeți o mică selecție
de forme pe care să le puteți folosi.

Cereți participanților să noteze câte o posibilă
interpretare a imaginii, apoi solicitați răspunsuri din
partea grupului, explorând atât răspunsurile diferite,
cât și cele care se repetă.

Interpretarea cea mai comună a acestei imagini
este aceea a unei case și este probabil ca mai
multe persoane să ofere această sugestie. În acest
moment, este util să subliniem faptul că atunci când
așteptăm un răspuns, acesta va fi adesea previzibil
și / sau repetat.

Reluați același exercițiu, dar de data aceasta cereți
fiecărui participant să ofere alte cinci interpretări ale
aceleiași imagini. Încurajați-i să fie la fel de creativi
în interpretarea imaginii, folosind orice metodă pe
care o pot gândi să o descrie.

Insistați că toți participanții să atingă ținta a cinci
răspunsuri noi.

Odată ce acest lucru a fost atins, repetați procesul
de feedback, păstrând notițele răspunsurilor diferite.

În timp ce este încă probabil ca anumite răspunsuri
să se repete, exercițiul ar trebui să demonstreze că,
respectându-se condiția simplă de a genera mai
multe alternative de răspuns la o întrebare simplă, o
gamă mult mai interesantă și mai creativă de
răspunsuri va apărea. Răspunsurile tipice la
această activitate ar putea fi, în ordinea generală a
predictibilității:

• O casă

• O săgeată / semn

• Un creion

• O rachetă

• Un plic deschis

• O formă cu 5 laturi

• Partea frontală a unui vapor

• Un dreptunghi cu un triunghi deasupra

• O felie de brânză (privită de sus)

• O imagine în oglindă a unei forme cu 4 fețe

• Un tunel *

• O gaură gotică de șoarece*

Singurul criteriu pentru acceptarea sau respingerea
unui răspuns este dacă alții pot aprecia logica
propunerii, "ar putea fi posibil?"

* Vă rugăm să observați că ultimele două
răspunsuri schimbă perspectiva și imaginează
zona închisă la culoare ca pe un spațiu negativ, nu
unul pozitiv. Această schimbare de perspectivă este
importantă în gândirea creativă și orice participant
care o face ar trebui să fie în mod special felicitat.

Repetați exercițiul cu cel puțin un alt desen
reprezentând o altă siluetă.

Materiale

• O mică selecție de desene reprezentând siluete
ambigue.
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Activitatea 2

Prezentați participanților un acronim, de preferință
unul cunoscut sau ușor de înțeles.

De exemplu, POTUS

(President of the United States)

Mai întâi cereți participanților să ofere o semnificație
alternativă înțelesului original. Nu trebuie să fie
legată de sensul original. Dacă se pot gândi imediat
la mai multe alternative, permiteți-le să facă acest
lucru.

• Plantează O Tufă Unde Stai

După această activitate de încălzire, cereți
participanților să genereze alte cinci alternative la
semnificația acronimului, dar de această dată ar
trebui să aibă o minimă legătură cu semnificația
inițială. Este permis ca unul sau două cuvinte să fie
ca originalul, dar înțelesul general ar trebui să fie
diferit.

• Patriotul Ocupă Toată Unica Stație

• Poziția Optimă Tratamentului Unității Simpatice

• Persoana Ofensează Toate Unitățile Statului

Interpretările rezultate pot fi de obicei judecate pe
baza umorului și / sau profunzimii lor.

Culegeți răspunsuri de la participanți și împărtășiți-
le cu grupul mai larg. Repetați exercițiul o dată sau
de două ori cu un nou acronim.

La sfârșitul exercițiului discutați despre beneficiile
generării de alternative cu grupul. Întrebați-i dacă
vreo idee (din fiecare exercițiu) a fost mai bună
decât prima soluție.

Răspunsul tipic la această întrebare este că, cu cât
o soluție a fost mai dificil de obținut, cu atât mai
multe șanse ar fi ca rezultatul să fie original și / sau
creativ.

Materiale

O selecțiie de acronime cunoscute sau nu.

Exemple:

• TAROM -Transporturile Aeriene Române

• ISJCJ - Inspectoratul Școlar Județean Cluj

• CSF- ce să faci

• NTG - nu te grăbi

Observații pentru formatori

În ambele activități ar trebui să fie relativ clar că
urmărirea mai multor opțiuni conduce la:

a) o selecție mai largă de posibilități

b) soluții mai interesante (potențial creative).

Încurajați-i pe cei care propun idei diferite și / sau
neașteptate, să aibă grĳă să țină piept
judecăților/celor care îi judecă și să respingă
sugestiile în această primă etapă. Cheia activităților
este generarea de alternative, în timp ce calitatea și
adecvarea pot fi abordate în etapele ulterioare.
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Subiectul 2

Cote fixe

Deși acesta este un subiect separat față de oferirea
alternativelor, el ar trebui să fie transmis
participanților în același timp, deoarece, în cele din
urmă, cele două principii sunt legate în mod
inextricabil.

Deși metoda generării alternativelor este un model
fundamental al gândirii creative, determinarea unui
număr adecvat de răspunsuri pentru a maximiza
potențialul creativ într-o anumită resursă de timp
este esențială.

Acest lucru se realizează prin aplicarea cotelor fixe.

Activitatea 1

Prezentați participanților o fotografie neobișnuită,
una care poate fi amuzantă. Nu este important să
cunoaștem contextul în care a fost realizată
imaginea originală, deși ea poate conține chipuri
(reale sau fictive) cunoscute participanților.

Provocarea pentru participanți este de a genera un
text amuzant care să însoțească imaginea.

În circumstanțe normale, această activitate s-ar
încheia după ce a fost produs un text, însă în
această versiune este esențial să se genereze
alternative.

Experimentul mental este: "câte alternative ar trebui
să fie generate?"

Cereți participanților să stabilească un anumit
număr de texte; aceast lucru va servi drept cotă fixă
pentru acest tip de exercițiu.

Având cotele fixe stabilite, este important ca fiecare
participant să reușească să genereze cel puțin
acest număr specificat de texte. Este posibil să
existe diferențe în ceea ce privește calitatea
textelor, deși acest lucru nu constituie o problemă.

Când participanții au generat cota completă de
texte, cereți feedback de la un grup. Discutați cu
participanții situația în care, fiind nevoiți să vină cu
mai multe variante de text, ideile au fost mai bune
sau nu, și dacă introducerea cotei fixe i-a forțat să
găsească soluții la care altfel nu s-ar fi gândit.

Întrebați participanții dacă au sugestii de abordare a
cotelor fixe, ceva asemănător unei metode.

Ca regulă generală și funcțională, deși una care
este inițial mai ușor de zis decât de pus în practică,
puteți urma această îndrumare:

Gândiți-vă la idei în cadrul unei cote fixe (număr
setat) care pot fi împărțite în trei tipuri, după cum
urmează:

Primul tip ar putea fi descris ca fiind "predictibil". Aici
intră ideile pe care mulți alți oameni le-ar avea în
aceeași situație. Deși aceste idei pot fi suficiente,
puteți concluziona că ele nu sunt neapărat originale
și / sau creative.

Cel de-al doilea tip ar putea fi descris ca fiind
"original" și / sau "interesant". Aceste tipuri de idei
sunt cele care sunt neașteptate, dar ușor de
acceptat ca un punct de plecare nou sau original;
sau cel puțin oferă o nouă cale către o soluție.

Al treilea tip ar putea fi descris ca fiind "nebunatic".
În acest caz, este posibil să nu fie la fel de vizibilă
calea pe care se poate dezvolta o soluție, dar ideea
inițială este cu siguranță una neașteptată și
originală.

Poate fi surprinzător cât de des o idee nebunească
duce la o soluție cu adevărat inovatoare, dar dacă
nu luăm în considerare și acest tip de idee nu vom
ști niciodată.

În ceea ce privește o cotă fixă, ea va fi considerat
un ghid bun dacă respectă următoarele proporții:

- o treime este formată din răspunsuri rapide și
previzibile

-o altă treime este reprezentată de răspunsuri care
au necesitat un proces de gândire mai intens

- o a treia cuprinde răspunsurile care au necesitat
un „strop de nebunie”.

Arătați participanților o a doua imagine și cereți
cursanților să elaboreze o cotă pe baza indicațiilor
de mai sus.
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Materiale

• O selecție de imagini amuzante și ambigue

Observații pentru formatori

Stabilirea unei cote fixe corespunzătoare este
dificilă, deoarece aceasta se va modifica în mod
necesar în funcție de problema specificată și de
tipul de proces de gândire utilizat.

Cu toate astea, este foarte important să dezvolți idei
creative pe care merită să le perseverezi.

Dacă aveți îndoieli, este recomandabil să vă fixați
obiective mai complexe deoarece acest lucru va
provoca gândirea și răspunsuri foarte neașteptate
pot apărea.
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Subiectul 3

Ipoteze provocatoare

În calitate de oameni care trăiesc în societăți bazate
pe reguli, este foarte ușor să nu ne conformăm cu
reguli și așteptări, ci și în unele cazuri, să impunem
reguli care nu au fost în mod explicit enunțate.

Facem acest lucru prin presupuneri despre ceea ce
considerăm drept răspunsul sau acțiunea "corectă"
într-o situație. Folosind ipotezele provocatoare, atât
ale noastre, cât și oferite de ceilalți, putem debloca
câteva instrumente puternice în dezvoltarea gândirii
creative.

Activitatea 1

Începeți activitatea oferindu-le participanților o foaie
de hârtie care conține 9 contururi de cerc distanțate
în mod egal într-o formațiune de tip rețea.

Rugați-i să "facă desene din punctul de plecare al
celor 9 cercuri". Nu fiți tentați să oferiți mai multe
informații sau detalii chiar dacă participanții cer
acest lucru.

Monitorizați activitatea până când sunteți mulțumit
de faptul că toți participanții au stabilit un model în
abordarea lor, cum ar fi desenarea în toate cele 9
cercuri sau realizarea unui desen care să conecteze
cercurile împreună.

Odată ce ați stabilit diferitele abordări, puteți opri
momentul de desen, deoarece nu el constituie
obiectivul principal al activității.

Cereți participanților să facă schimb de foi între ei.
Aplicați următorii descriptori de comparație pentru a
stabili modul în care diferite persoane s-au apropiat
de activitate, presupunând continuarea abordării:

• 9 desene diferite în cercuri

• 9 desene tematice sau similare în cercuri

• 9 desene diferite bazate pe cercuri, cu unele
elemente care se extind dincolo de marginile
cercului

• 9 desene tematice sau similare pe baza
cercurilor, cu unele elemente care se extind
dincolo de marginile cercului

• Desene care leagă sau unesc mai multe cercuri
(poate chiar pe toate)

• Desene care există și se conectează în spatele
cercurilor, ca și cum elementele ar privi prin
niște găuri

• Desene care nu intră deloc în cercuri

• Desene care ignoră cercurile și tratează hârtia
ca o foaie goală

• Hârtie ruptă sau tăiată

• •Altceva considerat a fi mai "creativ".

Deși nu există nicio schemă formală pentru această
activitate, răspunsurile care sunt conforme cu
descriptorii anteriori sunt de obicei mai previzibili.
Descriptorii încearcă să urce în ordinea
neconformității.

În timp ce participanții pot alege să se autoevalueze
pe această bază, ceea ce este mai important este
să se stabilească de ce au ales respectiva
abordare.

Într-o situație ca aceasta, este ușor pentru
participanți să presupună că există "reguli", chiar și
atunci când nu există. Acest lucru este tipic într-o
societate bazată pe reguli, deoarece ajungem să ne
așteptăm la reguli în majoritatea cazurilor, chiar și
atunci când ele nu există sau nu sunt necesare.

În esență, oamenii vor "presupune" că există un
mod așteptat de a face un anumit lucru, iar astfel ei
se vor conforma ipotezei lor.

Gândirea creativă poate și ar trebui să conteste în
mod activ ipotezele pentru a expune noi perspective
sau căi de dezvoltare.

Materiale

• 9 diagrame de cerc
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Activitatea 2

Citiți cursanților următoarea propoziție:

• "Un profesor cu experiență este cea mai bună
persoană pentru a proiecta lecția"

Rugați-i să folosească această afirmație ca punct
de referință și apoi să construiască o propoziție care
are legătură cu o credință pe care o au legată de
propria lor viață profesională.

Am putea descrie o astfel de afirmație ca un
"truism" general.

În mod obișnuit, nu ne preocupăm să validăm
aceste tipuri de truismuri așa cum apar în viața
noastră, totuși, dacă interogăm în mod activ astfel
de afirmații și încercăm să contestăm ipotezele
inerente, le putem folosi în mod util în cadrul
metodologiei noastre de gândire creativă.

Cereți participanților să ia în considerare declarația
originală pentru a identifica orice alte ipoteze care
poate nu au apărut la o primă lectură. Cereți
participanților să lucreze în grupuri mici pentru
această activitate.

Este posibil ca cel puțin următoarele ipoteze să fie
identificate. Dacă participanții au dificultăți, puteți
oferi dumneavoastră un exemplu din această listă
de ipoteze:

• Experiența este un indicator al calității

• Cineva fără experiență didactică nu ar fi bun la
proiectarea lecției

• Planificarea unei lecții nu este un proces
democratic

• O persoană (umană) trebuie să proiecteze lecția

• O lecție nu trebuie să fie proiectată deloc

• Un profesor ar trebui să proiecteze lecția

Puteți identifica alte ipoteze, însă acest scurt
exercițiu demonstrează cât de comune pot fi
presupunerile.

Pentru a folosi acest proces într-un context de
gândire creativă, acum trebuie să procesăm
informațiile identificate. Acest lucru se face în două
etape.

Primul este de a inversa fiecare afirmație. În
exemplul proiectării lecției care nu este un proces
democratic, putem începe prin a spune "ce ar fi

dacă proiectarea lecțiilor ar fi fost un proces
democratic?".

A doua etapă este de a explora, prin generarea de
alternative și o cotație, idei pentru implementarea
unei strategii de proiectare a lecțiilor care să fie
democratică.

Cereți fiecărui grup mic de participanți să aleagă
una dintre ipotezele identificate și să o proceseze în
urma celor două etape de mai sus. Rezultatul ar
trebui să fie o serie de idei cu potențial de
dezvoltare ulterioară.

Ca activitate suplimentară, cereți fiecărui grup să
aleagă unul din truismele pe care le-au scris și să îl
proceseze în același mod.

Observații pentru formatori

Acesta este un alt instrument puternic pentru
deblocarea gândirii, deși s-ar putea să nu fie înțeles
pe deplin de toți participanții. Probleme pot apărea
atunci când se inversează afirmațiile. Fiți pregătit să
ghidați grupurile în a formula cel mai productiv "Ce-
ar fi dacă?".

Topic 4

Ce-ar fi dacă?

Deși am folosit deja această metodă simplă, dar
eficientă, ca parte a temei "ipoteze provocatoare",
aceasta este suficient de importantă pentru a merita
fi inclusă într-o activitate de sine stătătoare.

Deși este un concept foarte simplu de înțeles și de
aplicat, el este adesea neglĳat în situații creative.

Cheia utilizării și beneficiilor sale este pur și simplu
o includerea sub forma unei părți formale într-o
sesiune de gândire creativă.

Poate fi folosită ca o modalitate de a provoca o
gândire mai profundă și o justificare ca răspuns la
un comentariu sau la o practică care a fost păstrată
sub forma unui obicei sau tradiții.

De exemplu, dacă cineva spune "dar am făcut
întotdeauna așa", putem să răspundem
întrebându-ne "Ce se întâmplă dacă ne gândim să
o facem altfel?", folosind acest moment ca punct de
plecare pentru generarea de idei.
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Sau "Cum ar arăta această metodă dacă am
elabora-o în prezent față de cea elaborată acum 20
de ani? Cum ar fi ea diferită? "

Am putea folosi-o pur și simplu ca un punct de
plecare pentru ceea ce se numește adesea
"gândirea cerului albastru", adică o gândire liberă
care poate sau nu poate avea un scop final.

Cu toate acestea, este uimitor modul în care
gândirea cerului albastru are ca rezultat
identificarea unei soluții finale sau al unui punct de
plecare pentru o viitoare activitate.

Am putea începe prin a spune "Ce se întâmplă
dacă guvernul ne-ar retrage finanțarea, cum am
putea supraviețui?" În timp ce o astfel de idee poate
părea extremă și / sau puțin probabilă, acest tip de
întrebare ar putea determina idei pentru generarea
unor venituri sau resurse suplimentare.

Ca și în cazul "presupunerii provocatoare", "ce-ar fi
dacă-ul" poate fi folosit pentru a crea un tip de
inversiune.

E cunoscut faptul că Henry Ford, în timp ce se
gândea să-și îmbunătățească producția de
autoturisme, s-a confruntat cu problema identificării
muncitorilor potriviți pentru fiecare etapă din
construcția unei mașini. Așa că a pus următoarea
întrebarea: "Ce se întâmplă dacă ducem mașinile
muncitorilor, mai degrabă decât să ducem muncitorii
la mașini?". În mod repetat, această întrebare "ce-ar
fi dacă" a dus la dezvoltarea liniei moderne de
producție.

Activitatea1

Cereți participanților să conceapă o întrebare "ce-ar
fi dacă" în legătură cu propria lor situație
profesională. Acest lucru poate porni de la
întrebarea de mai sus, și duce spre o situație în
care s-ar întâmpla ceva nefavorabil, cu un impact
negativ asupra instituției.

Din acest punct de pornire al lui "ce ar fi dacă?",
lucrați cu generarea de alternative și cu o cotă fixă
pentru a obține o serie de soluții posibile. Țineți
minte că se caută soluții creative, astfel încât cota
să provoace cu adevărat gândirea.

Mai jos sunt câteva exemple de întrebări asociate
școlilor care ar putea fi folosite pentru a informa
planificarea în diferite domenii.

Dacă ne-am pierde profesorii de sport, cum ne-am
putea asigura că elevii fac exerciții în mod
constant?

Dacă am crea astăzi un nou sistem de administrare,
cum ar arăta el?

Dacă am vrea să ne identificăm ca și un centru de
excelență pentru tehnologie, cum am începe acest
proces de schimbare și cum ar putea să arate
curriculum-ul nostru?

Dacă elevii ar trebui să-și planifice lecțiile, cum ar
putea funcționa acest lucru și ce beneficii am putea
să vedem?

Materiale

• Întrebări “Ce-ar fi dacă?“ scrise anterior la care
să se poată raporta participanții

Observații pentru formatori

Aceasta este una dintre metodele cele mai flexibile
de gândire creativă, deoarece poate fi utilizată
pentru a lua în considerare probleme complexe și
chiar abstracte, și chiar cele cu un interes specific.

Uneori, dacă un grup este în mod special legat de o
idee sau de o practică specifică din mediul său, o
întrebare de tipul "Ce-ar fi dacă?" poate fi folosită și
într-un scenariu diferit. În acest fel, se pot găsi idei
fără a presupune o provocare directă la ceea ce fac
deja participanții.
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Subiectul 5

Brainstorming

Brainstorming-ul este un termen care este adesea
folosit de oamenii implicați în gândirea creativă. Cu
toate acestea, este adesea practicat fără a lua în
considerare modul în care activitatea de
brainstorming este diferită de cea a gândirii mai
convenționale.

Brainstorming-ul este o metodă de generare de idei
care beneficiază foarte mult de aplicarea unor reguli
de bază.

Această secțiune și activitățile sale sunt menite să
prezinte și să demonstreze diferitele reguli, astfel
încât brainstorming-ul să devină mai mult decât
cineva sau un grup mic care stă așezat și se
gândește în sensul convențional, imaginând că
acest lucru va fi mai productiv, pur și simplu prin
folosirea termenului de "brainstorming". Procesul de
brainstorming poate fi împărțit în patru sau cinci
etape, după cum urmează:

1. Definiți problema

În timp ce acest lucru poate părea evident, este
ceva ce nu e efectuat întotdeauna în mod
eficient. O problemă poate fi prea mare și / sau
vagă, cum ar fi "cum rezolvăm problema
schimbărilor climatice". Acest lucru ar genera
multe răspunsuri, poate câteva idei noi și
inovatoare, dar ideile ar putea fi disparate și
peste puterea de influență a persoanelor din
grup. Acesta este un alt tip de gândire a "cerului
albastru", care are, desigur, locul în anumite
situații.

O problemă de tipul "cum transformăm masa de
prânz de la școală într-una care să respecte și
mediul înconjurător?", este mult mai probabil să
ofere soluții realizabile care să fie strâns legate
de interesele grupului.

În general, cu cât e mai specifică problema (sau
oportunitatea), cu atât mai folositor este
brainstorming-ul.

2. Setați o cotă fixă.

Cantitatea de timp petrecută în brainstorming se
bazează în mod obișnuit pe unul dintre cei doi
factori. Primul este cât de mult timp aveți pentru
această parte a cursului sau sesiunii și dacă
continuați până apare prima idee folositoare și vă
opriți.

Am discutat deja cât de periculoasă poate fi
această a doua metodă, deoarece reduce
potențialul ideilor cu adevărat creative, în timp ce
prima este o măsură foarte artificială.

Prin urmare, ar trebui să ne întoarcem la ideea
noastră de cotă, aplicând aceeași orientare ca
înainte; predictibil, interesant și nebunesc.

Ideile ar trebui să vină foarte repede în timpul
brainstorming-ului, astfel încât, în mod normal,
este necesară o cotă cât mai mare. Rețineți că,
dacă este pentru prima oară când grupul
participă la un brainstorming de acest fel,
exersați câteva runde înainte de a insista asupra
vitezei de lucru. Cu toate acestea, asigurați-vă în
calitate de facilitator, că insistați asupra vitezei
fără să pierdeți mult timp cu exemplificatul.

3. Limita de timp

Deși am afirmat deja că o limită de timp reduce
numărul de idei generate de brainstorming, de
aceea se preferă stabilirea unei cote, ea poate fi
folosită pentru a gestiona mai bine procesul mai
multor runde de brainstorming. Pentru a face
acest lucru, aceeași problemă poate fi re-
formulată în trei din patru moduri diferite,
sugerând probabil diferite căi de a obține idei noi.
Dacă aveți cinci propoziții care descriu aceeași
problemă, puteți stabili o limită de timp de 30 de
minute pentru brainstorming. Fiecare propoziție
este introdusă, se setează o cotă și
brainstorming-ul se desfășoară până când cota
este îndeplinită și evaluarea ulterioară are loc,
doar atunci se introduce următoarea propoziție.

Dacă ați stabilit 30 de minute pentru
brainstorming puteți încheia în acest moment,
indiferent dacă toate propozițiile au fost sau nu
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au fost prezentate. Presiunea timpului va adăuga
ceva la proces.

4. Generați și notați idei fără a le judeca. Aceasta
este o regulă foarte importantă de urmat. În
timpul etapei de generare a ideii active, cineva ar
trebui să fie nominalizat ca titular de înregistrare,
notând orice idee propusă.

Este important ca membrii grupului să nu încerce
să justifice sau să reformuleze răspunsurile pe
măsură ce ele apar, doar să le scrie și să treacă
rapid la următoarea idee.

Ceea ce, desigur, este permis și, într-adevăr,
foarte probabil, este că, pornind de la o idee, o
altă persoană poate răspunde cu ceva similar
sau cu un concept extins, bazat pe răspunsul
"declanșator". Răspunsul "declanșator" este
modul în care gândirea unei persoane este
declanșată pe baza unei idei propuse de
altcineva. Aceasta este o parte foarte comună,
dar extrem de valoroasă a procesului.

5. Evaluați ideile de "punți" Aproape toate
metodele de gândire creativă sunt concepute
pentru a genera în primă instanță idei de "punte"
sau o putem numi, de legătură.

O idee de legătură este o idee care indică
drumul spre un nou mod de dezvoltare, mai
degrabă decât să reprezinte o soluție finală în
sine. Ideile de legătură necesită cultivarea prin
discuții și idei suplimentare de dezvoltare, care ar
trebui să fie un obiectiv colectiv. Cereți
participanților să ofere doar comentarii pozitive și
constructive pentru fiecare idee, chiar dacă
acestea sunt în cele din urmă respinse, acest
proces de gândire suplimentar va accentua
concentrarea și va oferi sugestii pentru a sprĳini
alte idei din altă etapă. Acesta este un concept
foarte important de înțeles în rândul
participanților. Odată ce o cotă a fost îndeplinită,
fiecare grup ar trebui să-și evalueze ideile inițiale
privind potențialul de dezvoltare, fiind foarte atent
în același timp să nu excludă idei care sunt mai
puțin cunoscute sau testate, deoarece acest

lucru ar submina complet obiectivul de a obține
soluții creative.
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Activitatea 1

Dacă regulile pentru brainstorming au fost clar
înțelese de toți participanții, puteți pregăti prima
activitate.

Alegeți ceva care să aibă legătură cu interesele
participanților.

Un exemplu și un punct de plecare util ar putea fi o
discuție legată de problema "copiilor care se pierd
de părinți / tutori în mulțimi mari de oameni".

Urmați pașii expuși mai sus.

Pentru această activitate inițială, trebuie să ascultați
discuțiile din cadrul fiecărui grup și să oferiți
îndrumări verbale atunci când este necesar.
Încurajați participanții să respecte regulile, în special
în ceea ce privește viteza și să treacă rapid la
următoarea idee fără alte întârzieri.

Odată ce fiecare grup a îndeplinit cota stabilită, este
o idee bună să luați feedback doar pentru a vedea
dacă există o asemănare (predictibilitate) între
grupuri și, de asemenea, cât de diferite și originale
sunt ideile.

Cereți grupurilor să continue etapa de evaluare în
vederea identificării și extinderii celei mai bune idei,
cea cu cel mai mare potențial ca soluție. Încurajați
grupul să explice alegerea făcută ca pe o soluție
viabilă și creativă.

Continuați activitatea cu încă una sau două runde
dacă acesta este pur și simplu un exercițiu de
antrenament sau până când ați îndeplinit obiectivele
în cadrul unei sesiuni de dezvoltare care are un
scop real.

În acest ultim context, următoarele câteva runde vor
fi determinate de problemele sau nevoile dvs. reale,
în timp ce într-un scenariu de instruire va trebui fie
să oferiți probleme de lucru, fie să întrebați grupurile
să numească probleme.

Aceasta poate fi o bună ocazie în cadrul unei
sesiuni de formare, pentru ca participanții să
înceapă să abordeze probleme veritabile cu care
se confruntă în viața profesională.

Probleme sugerate pentru a fi utilizate în cadrul
sesiunii de formare:

• Reducerea numărului de elevi care vin cu
mașina la școală

• Asigurați-vă că școala își mărește potențialul de
reciclare

• Abordarea lipsei de profesori instruiți sau
calificați pentru a ține ore de filosofie pentru
copii

• Includerea gândirii creative într-un curriculum
școlar.

Materiale

• Exemple de situații legate de interesele
participanților.

Observații pentru formatori

În ceea ce privește brainstorming-ul, veți observa că
la primele runde trebuie să fiți un facilitator activ, va
fi nevoie să-i ghidați pe participanți și să insistați
asupra respectării regulilor. Încercați să evitați să
contribuiți cu idei la discuții.

După câteva runde, grupurile ar trebui să poată
gestiona în mod autonom procesul, iar din acest
moment , intervenția dumneavoastră să nu mai fie
necesară decât la cerere.
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Subiectul 6

Stimul ales la întâmplare

Această metodă vine în completarea activităților de
gândire creativă și reprezintă o schimbare de
paradigmă de la alte tipuri de gândire creativă.

Metodele analizate mai sus se bazează pe
informații pe care le dețin deja participanții. În acest
caz, în momentul în care aceștia întâmpină o
problemă, încearcă să genereze idei prin
construirea de conexiuni interne între problemă și
ceea ce deja cunosc.

Deși acest lucru poate fi eficient, faptul că se
bazează pe cunoștințele existente anterior poate
afecta și chiar slăbi calitatea gândirii originale.

În schimb, metoda stimulului aleatoriu introduce noi
informații pe care cursanții trebuie să le ia în
considerare în procesul de gândire.

Creierul uman este capabil să facă legături între
concepte disparate, iar această abilitate umană
înnăscută se bazează pe metoda inepuizabilă a
stimulului aleatoriu.

Similar cu brainstorming-ul, și aici există anumite
măsuri care ar trebui luate pentru a se asigura că se
realizează întregul potențial al metodei.

Prima etapă este de a introduce o formă de
stimulare aleatorie. Stimulul ales poate fi un cuvânt /
concept (cel mai frecvent), o imagine, un sunet, o
culoare, un obiect, de fapt orice la care se poate
atribui una sau mai multe însușiri.

A doua etapă este să explorați elementul de
stimulare aleatorie în ceea ce privește
caracteristicile, asociațiile pe care le evocă printre
participanți. Aceste asociații pot fi foarte personale
și distincte în rândul cursanților.

Această metodă este similară unui joc de asociere
între cuvinte ilustrat în activitatea 1 de mai jos.

A treia etapă constă în examinarea problemei dvs.
în mod specific în legătură cu stimulul aleatoriu și
asociațiile produse de el.

Aceleași reguli care se aplică în brainstorming cu
privire la luarea în considerare a tuturor ideilor
prezentate se aplică și aici, la fel ca și normele
referitoare la evaluarea finală.

Desigur, ar trebui introdusă o cotă, deși această
activitate poate genera multe idei destul de repede.
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Activitatea 1 (încălzirea)

Jocul "asocierea cuvintelor" este jucat într-un grup,
iar răspunsurile se dau pe rând. Cursanții stau
așezați într-un cerc, fiecare răspunde pe rând.

Se introduce un cuvânt, apoi primul care răspunde
spune ceva care se referă la cuvântul inițial. De
exemplu, cuvântul "soare" poate duce la un răspuns
"fierbinte". Regula de acceptare este ca majoritatea
să fie de acord cu asocierea dintre cuvinte, în acest
caz, "soare" și "cald". Cel care răspunde trebuie să
asocieze un cuvânt la cel spus imediat înainte, nu
la cel original sau la altul.

Puteți introduce o limită de timp pentru ca fiecare
persoană să răspundă, iar repetarea răspunsurilor
nu este permisă. Dacă cineva nu răspunde (în
timp), repetă un răspuns sau dacă răspunsul său
este contestat, atunci persoana respectivă iese din
joc. Jocul poate continua până când rămâne un
singur jucător.

Explicați aceste reguli participanților dvs. și începeți
o rundă cu cuvântul "politician".

Chiar dacă jucați doar o singură rundă cu
participanții dvs., veți vedea cum câmpul lexical se
mărește și se îndepărtează foarte repede de
conceptul de "politician", acest lucru fiind de
așteptat.

Cu toate acestea, pentru scopul nostru, este
important să colectăm cât mai multe asociații cu
cuvântul "politician" sau cu un alt cuvânt inițial.

Explicați că regulile se schimbă și că acum fiecare
participant trebuie să răspundă cu un cuvânt pe
care îl asociază cu cuvântul "politician".

Jucați doar o singură rundă și rugați pe cineva să
noteze toate cuvintele spuse în asociere cu
cuvântul"politician".

Examinați lista și subliniați că aceasta este a doua
etapă a metodei introducerii aleatorii, pentru a putea
afișa rapid asocierile de cuvinte evocate de cuvântul
/ stimulul ales la întâmplare.

Activitatea 2

În acest caz vom lucra cu o problemă specifică,
pentru a îmbunătăți ortografia copiilor în școală
(presupunând vârste între 5 și 8 ani).

Cuvantul ales la întâmplare este "Banca".

În grupuri mici, participanții ar trebui să facă asocieri
cu cuvântul "bancă", așa cum au făcut-o cu
cuvântul "politician" în exercițiul de încălzire. Este
posibil ca aceasta să includă termeni precum:

"Bani, seif, serviciu, on-line, economisire,
împrumut, interes, închis, manager, bancomat, carte
de economii, tâlhărie bancară, securitate, camere
foto etc”.

Odată ce o listă a fost alcătuită, între 10 și 15
cuvinte ar fi suficiente, fiecare grup mic ar trebui să
ia în considerare problema îmbunătățirii ortografiei
în contextul fiecăruia dintre cuvintele de pe această
listă recent generată.

De exemplu, o "carte de economii" poate fi utilizată
ca metodă personală de înregistrare și păstrare a
cuvintelor care au fost învățate, cu un fel de
recompensă "trecută" atunci când au fost acumulate
suficiente "economii de cuvânt". Un "automat de
numerar" se poate referi la modul în care va fi
atribuit un cod PIN cuvintelor învățate. Cuvintele
noi vor fi distribuite numai atunci când cele mai
vechi au fost învățate.

În acest stadiu, cerințele tehnice și / sau de resurse
pentru a facilita ideile nu sunt importante, ci doar
generarea unor idei de legătură.

Istoria a dovedit că, dacă o idee este suficient de
bună, obstacolele inițiale de facilitare pot fi în
general depășite mai târziu.

Odată ce cota a fost îndeplinită, cereți fiecărui grup
să evalueze colecția de idei prin aplicarea logică și
procesarea rațională. La sfârșitul sesiunii, rugați
fiecare grup să descrie un număr mic de idei "mai
bune" grupului mai larg.

Repetați sesiunea, numai de această dată
introduceți un nou cuvânt ales la întâmplare. Ați
putea folosi un alt cuvânt, deoarece există o
mulțime de generatoare de cuvinte aleatoare
disponibile online. Watchout4snakes.com este util și
disponibil online.
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Alternativ, puteți repeta sesiunea cu alegerea unui
sunet, a unei culori, a unui obiect etc.

Ceea ce este important în această etapă este faptul
că aceeași problemă este prelucrată dintr-o
perspectivă diferită, oferind o gamă largă de idei
"diferite" pentru prima sesiune.

Ca o sugestie pentru extinderea activității, cereți
participanților să propună pentru discuții o problemă
sau oportunitate de dezvoltare din contextul lor
profesional.

Materiale

• O listă de cuvinte sau cartonașe alese la
întâmplare, o colecție întâmplătoare de obiecte,
cartonașe colorate, melodii.

Observații pentru formatori

Ar trebui remarcat de către facilitatori că trecerea de
la activitățile anterioare la acest tip de procesare
mentală poate fi întâmpinată cu scepticism și / sau
îndoială de către participanți.

Un facilitator de încredere va demonstra această
metodă prin activități model și, chiar dacă nu vor
apărea imediat, rezultatele pozitive vor fi vizibile.
Efortul necesar pentru a aduce participanții în acest
punct este pe deplin meritat.
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A doua sesiune de formare s- a axat pe dezvoltarea
unei înțelegeri comune a strategiilor de
metacogniție pentru a ajuta cursanții să înțeleagă
modul în care învață și în care se gândesc la
procesul de învățare (thinking about thinking).

Sesiunea de formarea s-a axat pe teoriile cheie și
pe aplicarea acestora prin activități practice și
exerciții.

Formarea a pus bazele dezvoltării unor noi metode
de gândire și pedagogie.

Activitățile sugerate în această secțiune susțin
dezvoltarea de cunoștințe și deprinderi specifice.
Principalele subiecte abordate în acest modul sunt:

• Definirea metacogniției și a ciclului acesteia

• Aptitudini și atitudini metacognitive

• Metacogniția în acțiune

Acest modul încurajează înțelegerea strategiilor
specifice de metacogniție, cum ar fi gândirea cu
voce tare, conexiuni de comprehensiune și
sumarizare, gândirea independentă, organizarea
gândirii, rezolvarea problemelor, formularea
întrebărilor, proces vs rezultate, construirea
rezilienței generarea unor rezultate creative.

Subiectul 1

Definiția metacogniției și a ciclului
său

“Metacogniția este procesul general de planificare,
monitorizare, evaluare reflectivă și schimbare a
comportamentelor de învățare.”

Abordările metacogniției și auto-reglării vizează să
ajute cursanții să se gândească mai mult în mod
explicit la propria învățare, de multe ori prin
dobândirea unor strategii specifice pentru a
planificare, monitoriza și evalua propriul stil de
învățare. Intervențiile sunt de obicei concepute
pentru a oferi cursanților un repertoriu al strategiilor
de alegere și aptitudinile necesare pentru a selecta
strategia cea mai potrivită pentru o sarcină dată de
învățare.

Activitatea 1

Cursanții sunt împărțiți în două grupe.

Formatorul alege o imagine cu text dintr-o carte
(poate fi o carte pentru copii) și o plasează pe o
masă în fața sălii de curs, la distanță de cursanți.

Fiecare grup va alege:

• doi ‘secretari’, unul va scrie, celălalt va desena.

• restul membrilor grupului vor fi ‘alergătorii’ și se
vor împărți după cum urmează: jumătate din ei
vor memora textul, jumătate vor reține detaliile
imaginii.

Când sunt gata, doi alergători din fiecare grup (unul
pentru text și unul pentru imagine) vor alerga în fața
sălii și vor privi imaginea sau textul. Ei vor reveni
apoi la grupul lor și vor descrie sau vor dicta
secretarului ce au văzut sau au citit.

Când primii doi alergători s-au întors în grup, încă
doi alergători vor merge în față și vor repeta
procesul.

Doar secretarilor le este permis să scrie sau să
deseneze.

Participanții trebuie sfătuiți să dicteze în liniște
pentru a nu influența cealaltă echipă.

Primul grup care va termina sarcina va merge la
formator pentru a suna clopoțelul care indică
sfârșitul activității.
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În continuare, formatorul va distribui fiecărui grup o
copie a imaginii și a textului pentru a verifica
corectitudinea muncii lor.

Folosind următoarele întrebări pentru a iniția o
discuție de grup, formatorul cere participanților să
evalueze și să reflecteze asupra strategiilor utilizate
în timpul sarcinii:

• Ce strategii ați utilizat pentru a finaliza sarcina?

• Ați schimbat strategiile pe măsură ce ați
progresat în sarcină?

• Ce dificultăți a trebuit să depășiți?

• Ce ați face diferit data viitoare?

Această discuție va stabili contextul la întrebarea
"Ce este metacogniția?"

Activitatea 2

Formatorul distribuie participanților post-it-uri pe
care să scrie un cuvânt cheie care să definească în
opinia lor conceptul de metacogniție.

Fiecare cursant își va lipi mai apoi post-it-ul pe o
foaie de flip -chart și va explica alegerea făcută.

În continuare, formatorul va citi următoarea definiție
a metacogniției:

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

Aceasta duce la introducerea ciclului de
metacogniție pe care formatorul îl prezintă după
cum urmează:

1. Evaluarea sarcinii

În etapa de planificare, cursanții trebuie să ia în
considerare abordarea sau strategiile pe care le
vor folosi pentru a îndeplini o sarcină.

2. Evaluarea propriilor puncte tari si puncte
slabe.

În această etapă, cursanții își evaluează
punctele tari și punctele slabe în abordarea
sarcinii.

3. Planificarea abordării

Evaluarea punctelor tari și a punctelor slabe îi va
ajuta să decidă ce abordare să urmeze care să
se potrivească cel mai bine sarcinilor care
trebuie îndeplinite. În această etapă, cursanții se
bazează pe experiența și cunoștințele lor
anterioare. O hartă vizuală a planului lor poate
uneori ajuta cursanții cu abordarea lor.

4. Aplicarea strategiilor

Cursanții se angajează în aplicarea strategiilor și
monitorizează în mod continuu progresul
acestora.

5. Reflecția

În monitorizarea progresului lor, cursanții pot să-
și adapteze abordarea și să aplice noi strategii
pentru această sarcină.

Procedând astfel, ciclul se repetă.

Materiale

• O carte de povești cu imagini

• Post-it-uri

• Carioci tip marker

• Creioane colorate

• Flip-chart

Observații pentru formatori

Activitățile inițiale ar trebui să încurajeze participanții
spre reflecție și spre o mai profundă înțelegere a
metacogniției și a ciclului său.
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Subiectul 2

Deprinderi și atitudini metacognitive

Dicționarul online Cambridge definește "skill" ca
abilitate de a face ceva bine, mai ales pentru că a
fost exersată, practicată; o "atitudine", un sentiment
sau o părere despre ceva sau cineva sau despre un
tip de comportament cauzat de acest lucru.

Activitatea 1

Pentru a ajuta cursanții să aprecieze unele dintre
avantajele procesului de metacogniție, formatorul le
cere să rezolve o sarcină individuală și în tăcere.

Formatorul afișează pe un flip chart o linie care
prezintă două destinații, Manchester și Singapore.
Formatorul cere apoi participanților să rezolve
următoarea problemă în tăcere și în mod individual:

Zborul lui Josh pleacă din Manchester la ora 8.30 în
Singapore. Zborul durează 7 ore și 30 de minute.
Josh dorește să-i spună tatălui că a ajuns în
Singapore de îndată ce aterizează.

• Ce oră este la Manchester când sună din
Singapore?

• Ce oră este în Singapore când aterizează?

Participanții pot găsi aceast tip de exercițiu deosebit
de provocator, deoarece obiectivul lui este acela de
a ilustra că sarcinile stabilite sunt foarte dificile fără
a deține anumite abilități și cunoștințe.

Formatorul inițiază discuția punând următoarele
întrebări:

• Ce a făcut sarcina dificilă?

• De ce ați fi avut nevoie pentru a rezolva
problema?

• S-ar putea rezolva sarcina dacă ar fi fost
furnizate mai multe informații și dacă vi s-ar fi
permis să discutați cu un partener sau să lucrați
în echipe?

• Cum v-ați simțit în momentul în care nu vi s-a
permis să vorbiți și să puneți alte întrebări?

• Ce abilități ar fi putut contribui la îndeplinirea
sarcinii?

Discuția ar trebui să conducă grupul spre abordarea
subiectelor despre chestionare, colaborare,
cercetarea informațiilor, raționament, comunicare
etc.

Activitatea 2

Formatorul împarte participanții în grupuri de 6-8
persoane și le oferă o foaie mare de hârtie.

Le cere apoi participanților să deseneze conturul
unui corp. Formatorul cere grupurilor să stabilească
care sunt deprinderile și atitudinile necesare
învățării pe care elevii ar trebui să le aibă.

Cursanții trebuie să scrie deprinderile în afara
conturului corpului și a atitudinilor în interiorul
conturului.

La finalizarea sarcinii, fiecare grup prezintă
versiunea de abilități și atitudini metacognitive.

Folosind Proiectul Bliss Charity Metacognition,
formatorul prezintă grupului cele 10 deprinderi și 10
atitudini care sunt predate în mod explicit elevilor și
care să îi ajute să-și regleze propriul proces de
învățare.

10 Deprinderi:

• Aplicarea

• Conștientizarea stilurilor de învățare

• Colaborare

• Comunicarea

• Creativitatea

• Luarea deciziilor și alegerilor

• Chestionarea

• Gândirea

• Cercetarea

• Independența

10 Atitudini:

• Curios

• Empatic

• Entuziast

• Independent

• Deschis la minte

• Mândru față de mine și ceilalți

• Reflectiv

• Rezilient

• Responsabil

• Asumarea Riscurilor
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Activitatea 3

Formatorul împarte participanții în grupuri de maxim
4. Fiecare grup primește o carte și are sarcina de a
selecta într-un minute 6 cuvinte pe care le
consideră interesante.

Fiecare grup are de compus în 10 minute o poezie
folosind cele 6 cuvinte selectate.

La finalizarea sarcinii, participanții sunt întrebați
care sunt deprinderile și atitudinile pe care le-au
folosit pentru a îndeplini sarcina.

Fiecare grup citește poezia și prezintă deprinderile
și atitudinile pe care le-au folosit.

Acest lucru va determina grupul să vorbească
despre asemănările și diferențele dintre abordările
utilizate pentru finalizarea sarcinii.

Grupurile sunt apoi încurajate să folosească ciclul
de metacogniție pentru a reflecta mai departe
asupra procesului de învățare.

Materiale

• Cărți

• Post-it-uri

• Creioane grafice și colorate

• Carioci tip marker

• Foi de flip-chart

Observații pentru formatori

Formatorul ar trebui să facă referire la ghidul de
formare dacă e necesar și potrivit.
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Subiectul 3

Metacogniția în acțiune

Există multe strategii care pot fi utilizate pentru a
sprĳini dezvoltarea abilităților de metacogniție.

Una dintre acestea este Filosofia pentru copii (P4C)
de Matthew Lipmann. P4C utilizează un cadru
definit care încurajează cursanții să urmeze pașii
unei interogații filosofice.

Activitatea 1

Formatorul prezintă participanților pașii necesari
pentru o activitate clasică de P4C ( filosofie pentru
copii) :

1. Așezarea în cerc

2. Prezentarea stimulului

3. Timpul de gândire

4. Formularea primelor întrebări

5. Sortarea întrebărilor

6. Alegerea întrebărilor filosofice

7. Primele gânduri

8. Discuții

9. Ultimele gânduri

10. Revizuire

Formatorul explică fiecare dintre pași și invită
participanții să pună întrebări dacă este necesar.

Activitatea 2

Pentru a demonstra modul în care funcționează
procesul, formatorul implică participanții într-o
sesiune de P4C.

Mai întâi, formatorul le cere participanților să se
așeze într-un cerc, apoi le arată o imagine a lumii:
jumătate luxuriantă - jumătate pustie.

După ce privesc imaginea, participanții trebuie să-și
închidă ochii și să mediteze asupra celor văzute.

După un minut, formatorul invită participanții să-și
împărtășească gândurile inițiale cu un coleg.

Participanții își împărtășesc mai apoi gândurile
inițiale cu restul grupului.

În grupuri mici, participanților li se cere să scrie o
întrebare inspirată de imagine sau de vreun concept
care e legat de ea.

Participanții sunt încurajați să gândească creativ și
profund despre problemele și dilemele prezentate.

De exemplu, participanții pot veni cu întrebări
precum:

• De ce este planeta distrusă?

• De ce există o lume bună și o lume rea?

• Cum putem păstra pământul un loc sigur?

• Cum va arăta planeta dacă nu avem grĳă de
ea?

• Se poate schimba lumea?

Apoi, fiecare grup își prezintă întrebarea în fața
grupului și apoi o plasează în mĳlocul cercului,
astfel încât toată lumea să o poată citi.

Fiecare participant primește două pietricele cu care
va vota și este rugat să le pună pe cele două
întrebări pe care le consideră cele mai bune pentru
o discuție filosofică.

Întrebarea cu cele mai multe pietricele este afișată
pe tablă de către formator.
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Participanții sunt încurajați să își exprime punctul de
vedere și să-și arate dorința de a contribui la
discuție prin întinderea mâinii înspre interiorul
cercului.

Formatorul nu trebuie să intervină în această etapă,
ci doar să faciliteze discuția.

Formatorul poate scrie ideile și conceptele cele mai
importante pe o tablă albă pe care participanții să le
poată lua în considerare. Acest lucru vă ajută să
reamintiți participanților despre discuția lor.

În cele din urmă, formatorul conduce discuția spre o
concluzie și îi invită pe participanți să-și exprime
gândurile finale, dacă doresc să facă acest lucru.

În final, grupul evaluează activitatea propune idei de
cum aceasta s-ar putea îmbunătăți, dacă este
cazul.

Această discuție finală determină grupul să
reflecteze asupra abilităților și atitudinilor
metacognitive, precum și asupra ciclului de
metacogniție.
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A treia sesiune de formare s-a axat pe dezvoltarea
unei înțelegeri comune a filosofiei sociale și a
modului în care educatorii pot încorpora acest lucru
în curriculum.

Sesiunea de formare s-a concentrat pe reflecția
asupra elementelor cheie ale filosofiei sociale și
asupra aplicării acestora folosind activități practice
și exerciții.

Această sesiune de formare stabilește terenul
pentru dezvoltarea unor noi metode de gândire și
pedagogie.

În majoritatea societăților moderne, educația
formală, în multele sale forme, a devenit mĳlocul
dominant prin care acest transfer de cunoștințe este
realizat.

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

Activitățile sugerate în această secțiune susțin
dezvoltarea de cunoștințe și abilități specifice
profesorilor Principalele subiecte abordate în acest
modul sunt:

• Definirea filosofiei sociale

• Înțelegerea și dezvoltarea relațiilor sociale și
conștientizării culturale, inclusiv factorii politici,
economici și educaționali.

Acest modul încurajează înțelegerea strategiilor și a
temelor specifice pentru a dezvolta o viață pașnică,
respectul, dialogul, dezbaterea și rezolvarea
pașnică a conflictelor într-un context multicultural.

Subiectul 1

Filosofie socială

"Filozofia socială, ca ramură a filosofiei, implică
activ aspecte ale comportamentului social,
interacțiuni și instituții În centrul ei se află o
ramură a filosofiei care este influențată de valori
sociale și / sau etice ".

Activitatea 1

Împărțiți participanții în grupuri.

Formatorul afișează citatul de mai sus și distribuie
fiecărui grup o copie a hărții cognitive.

Participanților li se cere să noteze pe hartă o
definiție proprie a filosofiei sociale.

Fiecare grup este apoi rugat să dea un feedback și
să ofere explicații suplimenare legate de definiția
făcută.

Teme cum ar fi relațiile sociale și conștientizarea
culturală, factorii politici, economici și educaționali
ar trebui discutați ca parte a feedback-ului,
asigurându-se că grupul ajunge la o înțelegere
comună că filosofia socială în esență poate fi
influențată de valori sociale și etice.

Cu toate acestea, o definiție exacță a filosofiei
sociale este dificil de dat, tocmai din cauza gamei
largi de potențiale subiecte de discuție, de multe ori
fluide și schimbabile care se pot naște.

Fiecare grup ar trebui încurajat să-și modifice și să-
și îmbunătățească definiția, ținând cont de
feedback-ul primit din partea celorlalte grupuri sau
de sugestiile venite din partea formatorului.
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Activitatea 2

Împărțiți participanții în grupuri.

Formatorul distribuie fiecărui grup o filă de flip
chart.

Fiecare grup creează un afiș grafic care să
reprezinte un model ideal școală care promovează
valorile sociale.

Pentru această activitate, grupurile sunt încurajate
să-și folosească harta cognitivă. Fiecare grup este
rugat apoi să prezinte școala ideală, explicând
modul în care au gândit-o și proiectat-o.

Odată ce toate proiectele au fost prezentate,
acestea sunt afișate în sala de curs.

Formatorul distribuie apoi un set de post-it-uri
colorate care indică următoarele:

Verde: facem asta deja în școala noastră

Albastru: nu facem asta în școala noastră

Roz: o idee pe care am dori s-o implementăm în
școala noastră

Fiecare participant este rugat apoi să revizuiască
toate afișele și să potrivească notițele în funcție de
experiența și practica lor individuală.

Formatorul conduce apoi o discuție despre practica
curentă în școală, atrăgând atenția asupra
eventualelor lacune și a modului în care acestea pot
fi completate.

Materiale

• Post-it-uri colorate

• Carioci tip marker

• Creioane grafice și colorate

• Foi de flip-chart

• Bandă adezivă

Observații pentru formatori

Activitățile inițiale ar trebui să încurajeze participanții
să reflecte și să se bazeze pe propria înțelegere a
filosofiei sociale.
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Subiectul 2

Relații sociale și conștiința culturală

Filosofia socială poate fi privită ca o punte între
sociologie și filosofie, deoarece în cadrul ei găsim
multe asemănări și concepte comune cu sociologia.
Accentul cade în filosofia socială, mai mult pe
interpretarea fenomenului social în termenii
principiilor etice, încercând să se obțină un bine
social general. Există o puternică percepție de a
stabili și apoi a adera la valorile morale
predominante în căutarea bunăstării comune.

Pentru a ajuta participanții să aprecieze rolul crucial
al școlii în asigurarea unui impact durabil și
consecvent asupra generației actuale și viitoare,
trebuie desfășurate o serie de activități bazate pe
sarcini, care să-i ajute pe participanți în a reflecta
asupra propriilor practici cotidiene și în a promova
filosofia socială.

Activitatea 1

Împărțiți participanții în grupuri.

Formatorul afișează imaginea "Compass Rose"
(Tide Global Learning) și explică faptul că busola
oferă cadrul care îi va ajuta să-și confrunte
percepțiile și îi va încuraja să-și pună întrebări
referitoare la domeniile specifice ale interogației.

Grupurile primesc apoi o coală de tip flip chart și li
se cere să reproducă o versiune simplificată a
busolei, asigurându-se că are următoarele 4 titluri:

• Natural: modificări ale mediului

• Social: Schimbările la oameni și modul în care
trăiesc

• Economic: Modificări care implică bani

• Decizional: Cine decide cu privire la schimbări?

Fiecărui grup i se dă o imagine care prezintă diferite
situații sociale. Participanții sunt rugați apoi să
discute despre imaginea primită. De exemplu:

• Ce se întâmplă în imagine?

• Care vă sunt primele impresii?

• Care vă sunt presupunerile?

• Cum vă simțiți privind imaginea?

• Sunteți toți din grup de acord cu cele spuse sau
aveți păreri diferite?

Apoi, participanții sunt rugați să discute și să
formuleze întrebări legate de cele patru teme ale
busolei. De exemplu:

Ce posibil impact asupra mediului ar putea avea
imaginea? Cine ar fi putut lua decizii care au
condus la situația socială prezentată în imagine?
Care este impactul situației economice prezentate?

Grupurile primesc timp pentru a termina sarcina,
după care fac schimb de imagini și sarcina se
repetă.

Grupurile sunt apoi rugate să împărtășească
întrebările referitoare la fiecare imagine pe care au
primit-o și să identifice modul în care, pe baza
experienței de viață, a cunoștințelor anterioare, a
ipotezelor etc., interpretarea stimulului ar putea să
difere, iar mai apoi li se oferă posibilitatea de a-și
schimba întrebări sau a pune unele sub semnul
îndoielii.
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Grupului în ansamblul său i se oferă posibilitatea de
a reflecta și de a pune întrebări și de a face
comentarii suplimentare.

Participanții pot găsi această sarcină deosebit de
provocatoare pe baza experienței individuale de
viață și a contextului social, cultural și economic.
Formatorul ar trebui apoi să conducă o discuție cu
privire la aprecierea diferențelor culturale prin
intermediul înțelegerii în profunzime și dezbaterilor.

În același timp, trebuie ținut cont de faptul că, chiar
dacă discuția în legătură cu impactul economiei
asupra societăților nu reprezintă un stimul evident în
activitățile cu copiii, aceasta nu poate fi totuși
neglĳată. Revenind la ideea că filosofia socială este
în căutarea coeziunii sociale, a dreptului la fericire,
distribuirea bogăției, egală sau în alt mod, poate fi
un factor determinant în atingerea sau eșuarea
acestui scop. În plus, atâta timp cât suntem
contribuabili sociali în sensul emoțional și spiritual,
suntem (în principiu) contribuabili sociali într-un
sens economic; bazat pe realitatea că banii au
devenit o monedă de schimb universală pentru atât
de multe componente care pot fi schimbate în
cadrul unei societăți.

Mai mult, deoarece majoritatea societăților de-a
lungul istoriei au avut o formă de guvernământ
perceptibilă și continuă să o aibă, conștientizarea
structurilor și mișcărilor politice este avantajoasă
pentru oricine care învață despre filosofia socială.
Într-un scenariu ideal, liderii politici ai oricărei
societăți (la nivel local, național și internațional) ar
reflecta și promova valorile ce revin acestei
societăți. Motivațiile pentru a face altfel pot să ne
lumineze percepția asupra societăților, ajutându-ne
în același timp să ne restructurăm filosofiile
societății respective pentru a atinge bunăstarea ei.
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Activitatea 2

Gândindu-se la temele din jurul filosofiei sociale
(relații sociale, cultură, economie, politică și
educație), formatorul afișează următorul citat:

"Acțiuni mici, impact mare"

Participanții sunt rugați să ia în considerare
semnificația unui astfel de citat și să facă comarații
și diferențe între opiniile exprimate.

În timp ce participanții participă la discuție,
formatorul desenează un arbore pe o coală de
flipchart.

Fiecare participant este încurajat să se gândească
la acțiunile pe care le întreprinde zilnic și la modul în
care acestea ar putea avea un impact asupra
responsabilității lui sociale.

Participanților li se dau apoi post-it-uri în formă de
frunze și li se cere să se gândească la o acțiune pe
care ar putea-o desfășura în acea zi care ar
exemplifica responsabilitățile lor sociale.

Participanților li se cere să lipească frunza pe
copacul afișat.

Participanții sunt apoi încurajați să-și planifice
acțiunile lor viitoare și să se gândească conștient
dacă pot face ceva pentru a ajuta.

Formatorul conduce o discuție pe ideea că filosofia
socială se bazează pe valori, care, desigur, pot fi
diferite de la o cultură la alta, dar există încă un
sentiment puternic de aderare la valorile morale
predominante în căutarea bunăstării comune.
Aceasta aduce în joc ideile individului în calitate de
agent cu potențialul de a afecta schimbarea în
cadrul oricăror comunități / societăți din care face
parte. În acest moment, trebuie să se demonstreze
că codurile morale sunt superioare impulsurilor
potențial negative sau comportamentelor învățate.

Grupului în ansamblu îi este dată oportunitatea de a
pune întrebări suplimentare și de a face alte
comentarii și de a reflecta asupra modului în care ar
putea să folosească activitatea în propriul cadru
educațional.

Materiale

• O copie după busola Rose:
https://globaldimension.org.uk/resource/develop
ment-compass-rose/

• Post-it-uri

• Creioane grafice și colorate

• Carioci tip marker

• Coli de flip-chart

Notes for trainers

Formatorul ar trebui să facă referire la ghidul de
formare dacă e necesar și util.

Activitatea 3

Formatorul împarte participanții în grupuri de câte
cinci, dacă este posibil, și dă fiecărui grup o coală
mare de hârtie cu forma unei mâini pe ea.

Participanților li se dau câteva minute în cadrul
grupului lor pentru a vorbi despre ei înșiși, despre
interesele lor, despre lucrurile la care sunt buni,
despre subiecțele lor de interes, etc. Scopul acestor
discuții este de a identifica ceva unic pentru fiecare
persoană.

După discuția inițială, folosind coala de hârtie,
fiecare participant scrie pe un deget al mâinii ceva
ce are unic și deosebit față de restul grupului din
care face parte.

Apoi, participanții sunt rugați să discute și să
identifice ceva ce au în comun și să scrie acest
lucru pe palma mâinii.

În sfârșit, fiecare grup își prezintă "Mâna", iar
formatorul facilitează o discuție despre diferențele
dintre ele, despre lucrurile pe care le au în comun și
despre importanța diversității în cadrul oricărei
comunități.

"Mâinile" sunt afișate în sala de curs.

În cele din urmă, formatorul conduce o discuție care
scoate în evidență faptul că la baza tuturor
societăților stă grupul, care, la rândul său este
compus din indivizi. De asemenea, este important
de menționat 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 pune bazele formării unui grup social,
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deoarece societățile au rădăcini în interacțiunile
sociale. Odată ce persoanele încep să
interacționeze conștient, este posibil să se respecte
modele de comportament sau relații sociale. Tipurile
de relații observate sunt multe și pot include perechi
antitetice, cum ar fi; prietenos sau neprietenos, intim
sau distant, incluziv sau non-incluziv, etc.

Materiale

• Creioane grafice și colorate

• Carioci tip marker

• Foi de flip-chart

Observații pentru formatori

Formatorul ar trebui să facă referire la ghidul de
formare dacă e necesar și util.

Activitatea 4

Formatorul solicită participanților să se așeze într-
un cerc, apoi prezintă un scurt-metraj despre o
carte importantă. Participanților li se cere să se
gândească la o caracteristică pe care ar putea-o
avea o astfel de carte.

Formatorul notează răspunsurile pe o coală
deflipchart. Participanții urăresc clipul:

https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4

Clipul spune povestea unor obiecte și fenomene
naturale (o lingură, iarbă, ploaie etc.) și
caracteristicile lor cele mai importante.

Formatorul cere participanților să se gândească la
calitățile și utilitatea fiecărui obiect prezentat în
poveste și cere participanților să identifice un motiv
pentru care ar putea fi important și special.
Formatorul solicită următoarele întrebări:

• Ce motive au fost fapte?

• Ce motive explică cum arată obiectul respectiv?

• Ce motive explică ce face?

• Ce motive v-au făcut să vă întrebați?

• Care motive v-au surprins?

Formatorul facilitează o discuție în jurul ideii de
sine, de individualitate, de ce e important și unic în
fiecare dintre indivizi.

Apoi, participanții sunt rugați să se gândească și să
scrie un scurt text intitulat "Lucrul important despre
mine".

Textele ar putea fi folosite pentru a crea o carte
gigantică care să ilustreze diversitatea grupului
social.

Grupului în ansamblu îi este dată oportunitatea de
a pune întrebări și de a face comentarii
suplimentare și de a reflecta asupra modului în care
ar putea să folosească activitatea în propriul cadru
educațional.
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