Conferința Națională a Profesorilor de Filosofie din 26-27 octombrie – „Etica și
predarea ei în învățământul preuniversitar” – are drept scop realizarea unui schimb de
bune practici și experiențe în abordarea problemelor etice în diferite contexte ale
predării/învățării (filosofic, civic, social etc.) în ciclurile de învățământ primar,
gimnazial și liceal.
Organizator:


Centrul de Formare în Filosofie (CFF) din Facultatea de Filosofie a Universității
din București

Parteneri:






Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea
de Vest din Timișoara
Catedra UNESCO pentru Schimburi Interculturale și Interreligioase, Facultatea
de Filosofie, Universitatea din București
EduȘcoală – Inspirație în educație!

Conferința va include ca forme de activitate: sesiuni în plen, sesiuni tematice și
workshop-uri. Fiecare profesor se poate înscrie la CNPF-2018 cu câte o prezentare,
care nu va depăși 15 minute, pentru una din următoarele secțiuni tematice (sugestiile
privind și alte secțiuni tematice sunt binevenite):













Metode și modele de predare a eticii la diferite vârste
Predarea eticii în cadrul educației sociale (gimnaziu)
Predarea eticii în cadrul educației civice (școala primară)
Predarea eticii în cadrul educației religioase
Predarea eticii în cadrul educațiilor speciale (elevi cu nevoi speciale)
Predarea bioeticii în gimnaziu și liceu
Etica în curriculum (literatură, istorie, științe, educație artistică, sport)
Importanța ludicului în predarea eticii
Activități extra-curriculare pe teme etice
Etica predării
Etică și deontologie educațională
Etica managementului școlar

De asemenea, fiecare profesor se poate înscrie la unul din workshop-urile Conferinței;
poate asista, însă, la mai multe workshop-uri. Pentru CNPF-2018, organizatorii propun
patru workshop-uri:





Predarea eticii și gândirea critică (moderator: Emilian Mihailov)
Predarea eticii prin dileme (moderatori: Emanuel Socaciu, Emilian Mihailov)
Predarea eticii și lumea virtuală (moderatori: Constantin Vică, Cristina Voinea)
Predarea eticii prin metodele Filosofiei pentru copii (moderatori: Mihaela
Frunză, Marin Bălan)

