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«A permite elevilor să se implice într-un proces 
creativ și critic de cercetare în cadrul unei 
comunități cooperante și încurajatoare»
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1. Structura cursului 

Cursul propus ( 6 zile de curs- 6 ore pe zi) are ca 

scop diseminarea rezultatelor proiectului CAPs unei 

comunități mai largi de profesori. Planul propus este 

destinat a fi folosit de către profesori și formatori pe post 

de ghid pentru a oferi materialele proiectului după ce 

finanțarea  acestuia s-a încheiat.

Planul cursului poate fi integrat în planul intern de 

școlarizare deja existent sau poate fi utilizat ca un curs 

de formare pentru profesori de sine stătător.

2. Obiectivele cursului  
Acest curs se adresează atât profesorilor, directorilor 

metodici, profesorilor de sprijin, pedagogilor și  altor 

membri ai personalului didactic, cât și profesorilor 

formatori.

Obiectivul lui principal este de a folosi abordări bazate pe 

interogația filosofică în procesul de predare și învățare, 

precum și de a lărgi comunitatea de profesori care să 

beneficieze de pe urma experienței la nivel European.

În mod particular, obiectivele principale ale cursului 

sunt:

• familiarizarea participanților cu proiectul și 
metodologia CAPs

• dezvoltarea unei înțelegeri mai aprofundate în 
utilizarea gândirii critice și creative în procesul de 
predare/învățare.

• schimbul de bune practici

• dezvoltarea de cunoștințe într-un context bogat și 
intercultural

• dezvoltarea de modele de evaluare și de reflecție 
prin observarea celor mai bune practici.

3. Metodologia cursului

Metodologia cursului este concepută pentru a 

încuraja participarea, schimbul de bune practici și 

reflectarea asupra metodologiilor de predare aplicate 

în clasă și utilizarea abordărilor bazate pe interogație 

pentru a sprijini învățarea și predarea. Pe întreaga 

durată a cursului, formatorii vor încuraja reflecția și 

experimentarea diferitelor abordări și vor dezvolta 

cunoștințele și înțelegerea participanților cu privire la 

modul de implicare a elevilor în interogația  filosofică. 

Acest lucru se va realiza prin diferite sesiuni de instruire, 

ateliere de lucru, evaluări prin inter-asistențe, învățare 

colaborativă și evaluare. Printr-o abordare evaluativă și 

reflectivă, participanții vor avea sarcina de a dezvolta noi 

metode de predare și materiale gata de pus în practică. 

4. Pregătirea cursului
Participanților li se va solicita să se familiarizeze 

cu rezultatele proiectului dintre care menționăm: 

Publicarea Bunelor Practici, Publicarea Studiilor de 

caz etc, utilizând site-ul web al proiectului și baza de 

căutare.

 Înainte de începerea cursului se vor furniza materiale 

pentru consultare suplimentară privind abordări ale 

utilizării filozofiei cu copiii.

Înaintea cursului participanții vor avea de completat  un 

chestionar care urmărește să adune informații despre 

competențele profesionale și așteptările participanților. 

Sondajul va urmări colectarea de informații despre orice 

cunoștințe anterioare și experiență pe tema cursului.

Fiecare participant va trebui să  aleagă  un exemplu de 

bună practică din experiența lui anterioară  pentru a-l 

prezenta la curs și a-l împărtăși cu ceilalți participanți.
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5. Follow up 

Participanții vor fi încurajați să continue colaborarea 

on line și după finalizarea cursului prin utilizarea unei 

platforme care va rămâne deschisă pentru a se continua 

schimbul de materiale didactice și de învățare.

6. Conținutul propus al activității de 
formare 

Cursul propus se va desfășura în jurul a trei arii cheie 

ale proiectului. Prin urmare, vor fi alocate două zile 

pentru fiecare arie tematică:

1. Principiile Filosofiei și ale Gândirii creative

2. Metacogniția

3. Filosofia Socială 

Pe parcursul programului, rezultatele cheie cum ar 

fi pachetul de formare din cadrul proiectului și ghidul  

de formare, vor fi folosite ca mijloc de livrare a ariilor 

tematice menționate  mai sus.

În special, fiecare secțiune a pachetului de formare ar 

trebui utilizată ca bază pentru conținutul formării.

Atât ghidul cât și  pachetul de formare conțin o parte  

teoretică, secțiuni informative și activități practice pentru 

a dezvolta conținutul fiecăreia dintre cele 3 arii tematice.

.

7. Certificatul de participare propus
Propunem validarea activităților de formare prin 

acordarea următoarelor certificate:

• Certificat de participare    

• Cerificat de mobilitate Europass 

www.childrenasphilosophers.com
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