Мисиите на Red Paper Plane—
нов образователен подход.

В ранната възраст между 3 и 6 години се гради основата на развитието на децата
ни. Сега имаме най-голям шанс да им помогнем да усвоят ключови умения, които да
се превърнат в навик за цял живот. Това може да стане единствено, ако насърчим
в тях поглед към света, който е позитивен, проактивен и експериментаторски.
Red Paper Plane е иновативна годишна програма за учебни заведения с деца
от 3-6 години, създадена в България. Програмата е под формата на мисии творчески проекти с индивидуални и групови занимания, които продължават
няколко поредни дни. С тях децата опознават света през очите на реални професии
или човешки дейности (Мисия: Космонавт, Мисия: Автомобилен дизайнер, Мисия:
Картограф, Мисия: Разказвач) и разрешават конкретни задачи по нов начин,
подпомагани от възпитателите и учителите.
Процесът на игра е наша собствена адаптация на дизайн мислене (design thinking) водещата методология за създаване на иновации в световен мащаб, разработена
в университета Станфорд. Тя е в основата на бизнеса както на установени
компании като Apple, Google, IBM, SAP и Nike, така и на едни от най-успешните
стартиращи компании в последните години като AirBnB, Uber и Dropbox.
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Всяка от мисиите развива ефективно редица от уменията и нагласите на 21-ви век
- креативност, решаване на проблеми, увереност в способностите, търпение
и концентрация, емпатия, работа в екип и презентационни умения. Всички тези
умения, прилагани чрез системен и професионален подход, постигат по-висша цел истинско желание за учене и положителна и проактивна нагласа на децата към
свят, изпълнен с нови предизвикателства.
Годишната програма съдържа 12
мисии със специално създадени
от нас материали за децата,
учителите и родителите, както
и въведение в програмата за
екипа на учебното заведение.
Всеки месец децата ще играят
мисия по определена тема, която
е специално създадени за тяхната
среда. Всяко дете има свой
дневник за всяка от 12-те мисии, с
който следи своя прогрес родителите ще могат
да го разгледат подробно вкъщи,
след като мисията приключи.
Самата мисия е със самостоятелни и групови дейности, които включват ролева
игра, творчески занимания, разказване, търсене на информация, проучване на
мнения, експериментиране, игри на открито и създаване на предмети.
Материалите се предоставят в PDF формат и позволяват отпечатване спрямо броя
деца и възпитатели.
Преди началото на всяка мисия родителите получават информация за това какво
ще правят децата, докато я играят, заедно с материали и съвети как да я допълват
със занимания вкъщи. Заедно с това, възпитателите в градината периодично ще ги
информират за развитието на ключовите умения на детето. Освен за учебна среда,
предлагаме и самостоятелни мисии за дома, с които родители и деца да прекарват
качествено време заедно и да развиват умения.
Към момента Red Paper Plane е една от най-прогресивните и пълноценни форми
на проектно-базирано обучение, която можете да получите тук и сега в България.
Ще се радваме, ако вашата детска градина, детски център или кооператив се
възползва от нея. Пишете на Жени Куцарова (jenny@rpplane.com), за да уговорим
среща и да ви разкажем по-подробно за нашите предложения.
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