شرکت در روز اول همایش (چهارشنبه  24آبانماه  )1396برای عالقمندان و عموم آزاد و رایگان است.
هزینه شرکت در کارگاههای روز دوم (پنجشنبه 25 ،آبانماه  )1396صد و بیست هزار تومان میباشد که
خواهشمند است حداکثر تا تاریخ بیستم مهر ماه هزینه کارگاهها را به شماره کارت 6104337889633432
به نام زهره فتوحی واریز و شماره رهگیری و تصویر واریزی خود را به ایمیل info@rooyeshedigar.ir
ارسال فرمایید.
الزم به ذکر است در جدول کارگاههای روز پنجشنبه ،گروه  1شامل کسانی میشود که پیشتر در دورههای
آموزشی فلسفه برای کودکان شرکت نداشته و گروه  2افراد فعال در حوزه فلسفه برای کودکان را در بر
میگیرد .به هر دو گروه شرکت کنندگان در پایان کارگاهها ،گواهی معتبر ارائه خواهد شد.

جزئیات همایش «فلسفه برای کودکان» ،چهارشنبه 96/8/24
16:15 – 16:25

قرآن و سرود

16:25 – 16:30

خوشآمد گویی – هدف از برگزاری همایش – معرفی سخنرانان -
مجری

16:30 – 17:30

سخنرانی محمدرضا واعظ« :معرفی برنامه فلسفه برای کودکان در
موسسه »IAPC

17:30-17:45

استراحت و پذیرایی

17:45 – 18:00

پخش کلیپ آموزشی فلسفه برای کودکان

18:00 – 19:00

میزگردی با حضور فعالین برنامه در شهر اصفهان و پرسش و پاسخ

جزئیات برنامه کارگاههای پنجشنبه  25 ،آبانماه 1396
عنوان کارگاه

ساعت

مدرس

گروه

1

9:00- 10:15

حسین شیخرضایی

2

9:00- 10:15

محمدرضا واعظ

2

10:20-11:45

حسین شیخرضایی

1

10:20-11:45

محمدرضا واعظ

2و1

12:00-13:15

حسین شیخرضایی

2و1

15:00-16:15

محمدرضا واعظ

2و1

16:30 – 18:00

درباره مدرس

سمت

حسین شیخ رضایی دکترای فلسفه

آموزش تسهیلگری در حلقه کند و کاو

پژوهشگر فلسفه و

خود را در سال  1385از دانشگاه

عضو هیئت علمی

دورهام گرفته است .او ضمن پژوهش

مرکز تحقیقات

در حوزه فلسفه علم و آموزش فلسفه

سیاست علمی کشور

به کودکان ،ترجمهها و تالیفهای
متعددی هم منتشر کرده و به تدریس

مولف کتاب

در دانشگاههای مختلف نیز مشغول

علمورزی در حلقه

است.

کندوکاو

https://goo.gl/VTmbi8
محمدرضا واعظ به منظور توسعه و
ترویج برنامه فلسفه برای کودکان در

پژوهشگر فلسفه در
دانشگاه بن آلمان
انواع گفتوگو و تسهیلگری در حلقه
کندوکاو

مدیر مسئول
موسسه پیدایش
(رویش دیگر)

ایران و آلمان در «موسسه توسعه و
پیشبرد برنامه فلسفه برای کودکان
دانشگاه مونت کلر)» (IAPCآموزش
دیده است .او همچنین مدرس
دورههای منطق غیرصوری همچون
«استدالل ورزی در زندگی و
رسانههاست».
https://goo.gl/gTNXRP

آموزش تسهیلگری در حلقه کندوکاو
انواع گفتوگو و تسهیلگری در حلقه
کندوکاو
آموزش علوم در حلقه کندوکاو

داستان و روشهای خالق در حلقه
کندوکاو

حلقه کندوکاو

حسین شیخرضایی
محمدرضا واعظ

