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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»
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1. Описание на курса  

Предложеният курс (6 пълни дни обучение - 6 часа 
на ден) има за цел да разпространи използването 
на резултатите от проекта “CAPs – Children As 
Philosophers”  в по-широка общност. Предложеният 
план е предназначен за използване от обучители и 
преподаватели  като ръководство за предоставяне 
на материалите за обучение по проекта след края 
на периода на финансирането му. 

Планът за курса може да бъде интегриран в 
съществуващата практика и да се използва 
като самостоятелен пакет от обучения за  

преподавателите.

2. Цели на курса 

Този курс е предназначен за учители, преподаватели, 
обучители, създатели на учебни програми, помощен 
персонал и тези, които вече работят в училища и 
образователни центрове/служби, както и бъдещи 
учители. 

Основната цел е да се насърчи използването  
на изследователския подход и философията 
в обучението  и да се разшири общността на 
учителите, които могат да се възползват от опита на 
другите на европейско равнище.

По-конкретно, основните цели на курса са:

• запознаване на участниците с проекта „CAPs-
Children As Philosophers” и методологията на 
използване на философията в обучението 

• да развият по-добро разбиране за използването 
на творческо и критично мислене в обучението

• да сподели добри практики

• да предостави на участниците възможност да 
работят съвместно в разработването на учебни 
материали

• развивие  знания и разбиране в рамките на 
междукултурен контекст

• разработване на модели за оценка и обратна 
връзка чрез наблюдение на най-добрите 
практики.

3. Методология на курса 

Методологията на курса е предназначена да 
насърчи участието, споделянето на добри практики 
и обратната връзка от  методите на преподаване, 
прилагани в класната стая и използването на 
изследователски подходи за подпомагане на 
обучението. 

По време на курса обучителите ще насърчават 
експериментирането на различни подходи и ще 
развиват знанията и разбирането на участниците за 
това как да включат учениците във философското 
проучване. 

Това ще бъде постигнато чрез различни обучителни 
сесии, семинари, работа по групи, съвместно 
обучение и оценка.

Чрез оценъчен и рефлексивен подход, участниците 
ще имат задачата да разработят нови методи за 
преподаване и материали, готови за използване в 
практиката.

4. Подготовка за курса 

Участниците ще трябва да се запознаят с резултатите 
от проекта, като „Публикации на добри практики“ 
, „Публикуване на казуси“ и др., като се използва 
уебсайта на проекта и базата данни за търсене.

До началото на курса ще бъдат предоставени 
допълнителни материали за четене относно 
използването на философията в обучението на 
деца.

Участниците ще имат задачата да попълнят 
предварителен въпросник за обучението, който 
има за цел да събере информация за техните 
професионални компетенции и техните очаквания 
от курса. Проучването ще има за цел да събере 
информация за всички предварителни знания и 
опит по темата на курса.

На всеки участник бъде поставена задачата да 
избере съществуващ пример за добра практика от 
тяхното училище и да я сподели с другите по време 
на курса. 
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5. Последващи дейности  

Участниците ще бъдат насърчавани да продължат 
да си сътрудничат след завръщането си от курса 
чрез използването на блог, който ще остане отворен 
за продължаване на споделянето на учебни 

материали.

6. Съдържание на обучението

Предложеният курс ще бъде разработен около трите 
основни ключови области на проекта. Следователно 
за всяка тематична област  следва да се предвидят 
два дни:

1. Принципи на философията и творческото 
мислене

2. Метапознание

3. Социална философия

По време на курса като средство за обучение 
по трите области ще бъдат използвани ключови 
резултати от проекта, като обучителния пакет и 
насоките за обучение. 

Всеки раздел от обучителния пакет трябва да 
се използва като основа за съдържанието на 
обучението.

Насоките за обучение и обучителният пакет съдържат 
теория, информационни раздели и практически 
дейности за разработване на съдържанието на 

всяка от трите тематични области.

.

7. Сертификат за присъствие

Предлагаме дейностите за обучение да бъдат 
валидирани чрез:

• Сертификат за присъствие

и / или

• Europass сертификат за мобилност

www.childrenasphilosophers.com
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