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«Ge eleverna möjlighet att engagera sig i en 
kreativ och kritisk process för utredning inom en 

samverkande och stödjande gemenskap»
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1. Kursplan 

Den föreslagna kursen (6 heldagars utbildning- 6 
timmar per dag) syftar till att sprida användningen 
av CAP:s projektresultat till en bredare publik. 
Den föreslagna planen är avsedd att användas 
av pedagoger och utbildare som en vägledning i 
att använda utbildningsmaterialet efter projektets 
finansieringsperiod har avslutats.

Kursplanen kan integreras i den befintliga verksamheten 
eller användas som fristående utbildningspaket för 

befintliga och blivande pedagoger.

2. Kursens mål 
Denna utbildning riktar sig till lärare, handledare, 
utbildare, läroplansutvecklare, speciallärare, andra 
som redan arbetar i skolor, utbildningscentra samt 
lärarstudenter.

Det främsta målet är att uppmuntra användandet 
av undersökningsbaserade metoder och filosofi i 
undervisning och lärande samt utvidga sammanhanget 
där lärare kan dra nytta av varandras erfarenheter på 
europeisk nivå.

Kursens huvudsakliga mål är att:

• bekanta deltagarna med Caps projekt och 
metodik

• utveckla en större förståelse för att använda 
kreativt och kritiskt tänkande i undervisningen och 
lärandet

• utbyta goda exempel

• ge deltagarna möjlighet att samarbeta för att 
utveckla sitt eget undervisningsmaterial

• utveckla kunskap och förståelse inom ett rikt och 
interkulturellt sammanhang

• utveckla utvärderingsmodeller och modeller för 
reflektion genom observation av bästa metoderna/
exemplen.

3. Kursmetodik

Kursmetodiken är utformad för att uppmuntra till 

deltagande, utbyte av goda exempel och reflektion av 

undervisningsmetoder som tillämpas i klassrummet och 

användning av undersökningsbaserade metoder för att 

stödja inlärning och undervisning.

Under kursens gång kommer utbildningsledare att 

uppmuntra reflektion och experimenterande av olika 

angreppssätt och utveckla deltagarnas kunskap 

och förståelse för hur man engagerar eleverna i 

filosofiska samtal. Detta kommer att uppnås genom 

en mängd olika undervisningsövningar, workshops, 

kamratbedömningar, gemensamt lärande och 

utvärdering.

Genom ett utvärderande och reflekterande 

förhållningssätt kommer deltagarna att få i uppdrag att 

utveckla nya undervisningsmetoder och material som 

sedan kan omsättas i praktiken.

4. Kursförberedelse

Deltagarna kommer att tillfrågas att bekanta sig med 

projektets resultat såsom offentliggörande av goda 

exempel, fallstudier, etc. med hjälp av projektets 

webbplats och sökbar databas.

Ytterligare material om hur man kan arbeta med filosofi 

med barn, kommer att tillhandahållas innan kursen 

påbörjas.

Deltagarna kommer att få i uppdrag att fylla i ett 

frågeformulär på förhand, som syftar till att samla 

information om deras yrkeskompetenser och deras 

förväntningar på kursen. Syftet med enkäten är att samla 

in information om tidigare kunskaper och erfarenheter 

på kursens tema.

Varje deltagare kommer att få i uppdrag att välja 

ett befintligt exempel på bra lärande från deras 

undervisning, att ta med till kursen och dela med andra.
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5. Uppföljning

Deltagarna kommer att uppmuntras att fortsätta med 

nätverk när de återvänder till sin arbetsplats genom 

att använda en blogg som kommer att förbli öppen 

för en fortsättning av utbytet av undervisnings-och 

inlärningsmaterial. 

6. Föreslaget innehåll i utbildningen

Den föreslagna kursen kommer att utvecklas kring de 
tre huvudsakliga nyckelområdena i projektet. Därför bör 
två dagar sättas av till varje temaområde:

1. Principer för filosofi och kreativt tänkande

2. Metakognition

3. Social filosofi

Under programmets gång kommer viktiga resultat, 

såsom utbildningsmaterialet från projektet och 

riktlinjerna för utbildning, att användas som ett medel 

för att förmedla de nyckelområden som anges ovan.

I synnerhet bör varje avsnitt i utbildningsmaterialet 

användas som grund för utbildningen.

Utbildningsriktlinjerna och utbildningsmaterialet 

innehåller teori, informativa avsnitt och praktiska 

aktiviteter  för att utveckla innehållet inom 

temaområdena.

.

7. Föreslagen certifiering av närvaro

Vi föreslår att utbildningen valideras med hjälp av:

• Ett närvarointyg 

 eller 

•  Europass mobilitetsintyg

www.childrenasphilosophers.com



CAPs
Children As Philosophers

Project Nr. 2017-1-UK01-KA201-036622


