Call for speakers:
Filosofi i verden
Har du lige skrevet opgave om noget, du tænker, andre
burde vide meget mere om, eller bare ville finde
spændende og vigtigt? Har du mod på at prøve at
formidle det til andre unge på gymnasie- eller højskoleniveau? Eller overvejer du faktisk at
blive underviser eller formidler og vil du derfor gerne prøve, hvordan det egentlig er at
undervise?
Hvis du har, er Filosofi i verden nok noget for dig. Filosofi i Verden er Filibids forsøg på at
bringe filosofi ud og arbejde udenfor universitetets mure ved at formidle filosofiske
problemstillinger på et forståeligt niveau for højskole- og gymnasieelever. Målet er at give
modtagerne smag for, hvad filosofi er og kan og at give filosofistuderende mulighed for at
afprøve den udfordring, det er, at formidle filosofi til lægfolk på en spændende og
udfordrende måde om et aktuelt emne, som du selv finder filosofisk interessant.
Som oplægsholder skal du kunne formidle en specifik filosofisk problemstilling på et
lægmandsniveau. Du skal altså ikke fortælle om filosofiens anvendelighed generelt, men
derimod bedrive filosofi på en konkret problemstilling og herigennem gøre opmærksom på
filosofiens almene anvendelighed – lidt ligesom du kender det fra FSK.
Vi søger gode oplægsholdere…
-

med engagement og selvstændighed
som har gravet sig dybt ned i faget, og som nu er klar til at komme ud og modtage og
besvare alskens spørgsmål
der tør mødes med os i Filibid inden oplægget og tage mod feedback på det
Evt. kan holde oplæg om politisk filosofi eller videnskabs- eller sandhedsteori

Du får…
-

filosofisk og didaktisk sparring til dit oplæg
erfaring med formidling til lægfolk
mulighed for at blive ambassadør for netop det, du synes er vigtigt

Modtagerne i foråret 2018 er bl.a.…
-

Risskov Gymnasium
Paderup Gymnasium

Det praktiske…
Vækker ovenstående din interesse, og har du mod på at komme ud og holde oplæg i foråret
2018? Så send os en kort ansøgning på kontakt@filibid.dk senest den 5. februar 2018. Husk at
skrive:
-

Navn, årgang, kontaktoplysninger
Motivation for at være med
En ide til oplæg, der kunne fungere for en gymnasieklasse eller et højskolehole
Vi glæder os til at høre fra dig!

