Especialização

Especialização em Educação para o Filosofar

Fundamentos Filosóficos, Psicológicos e Metodológicos.
Realização: ITECNE E IFEP
Faça sua pré-inscrição preenchendo e enviando a ficha de
inscrição no final desta página.
Objetivo: Formar
profissionais para atuar com a educação para o filosofar na Educação Básica. O curso busca
aperfeiçoar as capacidades de articular bases teóricas e metodológicas para o
desenvolvimento do pensar filosófico nas diversas áreas, níveis e modalidades de educação.
Informações:
(41) 3323-3313 / 3016-7340

Público alvo Professores, Coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais,
diretores de escolas, gestores educacionais, profissionais que atuam na área de Recursos
Humanos, na formação de professores, na educação informal e interessados.
Benefícios
- Crescimento nas habilidades de pensar, ler, escrever filosoficamente.
- Subsídios para uma “Educação para o Pensar” em sala de aula.
- Aperfeiçoamento da reflexão filosófica frente aos desafios educacionais.
- Fundamentação filosófica, psicológica e metodológica da prática pedagógica.
- Aprimoramento da prática da investigação filosófica e educacional.
- Progressão na carreira e ampliação do currículo vitae.
Diferenciais
- Promoção do pensamento reflexivo – crítico, criativo e ético.
- Abordagem aprofundada focando as relações entre Educação e Filosofia.
- Aulas diferenciadas com prática da metodologia proposta.
- Equipe de professores com experiência específica no ensino de Filosofia.
- Abordagem de problemas de forma interdisciplinar.
- Aperfeiçoamento da prática de produzir artigos específicos nesta área.
Área de atuação
Na educação da rede pública e privada, na educação informal (ONGs, movimentos, pastoral,
etc.) recursos humanos ou pedagogia empresarial, assistência social, pesquisa em filosofia e
educação (projetos e programas), conselhos e comissões avaliativas de projetos, produção de
materiais didáticos.
Carga horária
428 h/a (368 h/a presenciais e 60 h/a para elaboração do trabalho de conclusão.
Programa
Módulo I – Metodologias da Educação para o Filosofar
Disciplinas:
Fundamentos da Metodologia do Ensino de Filosofia
Teorias da Educação para o Pensar
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Filosofia e Infância I – Educação Infantil
Filosofia e Infância II – Ensino Fundamental I
Filosofia e Adolescência – Ensino Fundamental II
A Filosofia no Ensino Médio
A Filosofia e as Mídias
A Filosofia e a Arte Módulo II – Fundamentos Filosóficos do Filosofar
Disciplinas:
A Filosofia Grega
A Filosofia Moderna
Fenomenologia
Filosofia Contemporânea Alemã: Teoria Crítica e Filosofia Política
Filosofia contemporânea Francesa
Pragmatismo
Filosofia da Linguagem
Filosofia e Ciência
Filosofia Política
Ética
Friedrich Nietzsche: da utilidade da filosofia para a vida
Michel Foucault: filosofia e educação
Gaston Bachelard: A percepção filosófico-poética (do mundo) Módulo III – Fundamentos
Psicológicos do Filosofar
Disciplinas:
Jean Piaget: as contribuições da Epistemologia Genética
L.S. Vygotsky: as contribuições da Teoria Histórico-Cultural
Metodologia da Pesquisa
Orientação para elaboração de Monografia
Corpo docente
Professores titulados, experientes e com profundo conhecimento teórico-prático.
Coordena
ção
Professor com titulação e experiência nessa área.
Início do Curso
As disciplinas do curso serão ministradas em em períodos intensivo durante as férias de
janeiro e julho e feriados ao longo do semestre. Nova turma programada para iniciar no II
Semestre de 2015. Faça sua pré-inscrição para receber mais informações.
Ministramos o curso para grupos de no mínimo 35 professores nas escolas ou rede de ensino.
Entre em contato conosco para obter mais informações.
Pré-Inscrições:
Preencher a Ficha no link a seguir (preencher todos os campos). Ao recebermos sua ficha de
pré-inscrição entraremos em contato para enviar informações detalhadas sobre o curso de
especialização.
CLIQUE AQUI PARA PREENCHER A FICHA DE INSCRIÇÃO
Informações
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(41) 3092-0198 - ITECNE
(41)3323-3313 / 3016-7340 – IFEP
fsm.ifep@philosletera.org.br
Parceria:
ITECNE – Instituto Tecnológico e Educacional de Curitiba
IFEP – Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar
FSM – Fundação Sidónio Muralha
Preencha e envie a Ficha de Inscrição a seguir para os seguintes emails: fsm.ifep@gmail.com
ou fsm.ifep@philosletera.org.br
IFEP - Instituto de Filosofia e Educação para o Pensar
Curso de especialização em Educação para o Filosofar
Ficha de Inscrição
Nome Completo: e-mail: Endereço: Bairro: CEP: Cidade: Estado: Telefone residencial:
Telefone Celular:
Telefone comercial:
Formação:
Escola / Instituição:
Cargo / Função:
e-mail da escola:
Já fez algum curso de Filosofia para crianças e Jovens?____Qual (is)?
Atua com Ensino de Filosofia? Em que nível de Ensino?
Por que busca este curso?
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