
 

INVITAȚIE 

Academia Română, Filiala Iași - Institutul de Cercetări Economice și Sociale, ”Gh. Zane”, Secția 

Psihologie-Pedagogie, vă invită să participați la Conferinţa Știinţifică Internaţională, ediţia a-VI-a, 

intitulată: 

 

ETIC SI ESTETIC ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII 

Educație si modelare personală prin artă 
 

Conferința va avea loc pe data de 15 mai, 2015, ora 10.00, în sala de conferințe a Institutului      

”Gh. Zane”, Iași, str. Codrescu nr. 2. 

Evenimentul, aflat a-VI-a ediție, abordează, de data aceasta, raportul specific dintre domeniile etic și 

estetic și rolul său în educarea și modelarea personalității.  

 

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII: 

 

1. Definirea cât mai clară (din diferite perspective: filosofic, artistic, psihologic, pedagogic, istoric etc.) 

a celor două domenii, etic și estetic dar și a specificului interacțiunii lor. Delimitarea unui fundament 

teoretic pentru o concepție ce permite valorilor cognitive și etice să fie interpretate drept valori 

estetice.  

2. Prezentarea unor multiple argumente care susțin ideea că raportul specific dintre etic și estetic 

contribuie la modelarea personalității, influențând auto-cunoașterea dar și comportamentul 

interrelațional. Arta reflectă valorile morale dar în același timp, oferă, la rândul ei, o educație morală 

celui ce receptează opera de artă. Abordarea în lucrările conferinței a dilemei privind cele trei 

abordări ale raportului etic și estetic: moralismul (valorile etice exprimate influențează direct 

valoarea estetică a creației), autonomismul (valoarea estetică este independentă de cea etică) și 

imoralismul (defectele etice ale creației conferă valoare estetică). 

3. Propunerea de proiecte privind o nouă orientare în educație: intervenția prin artă în procesul 

educativ, cu un important rol în modelarea personalității elevilor. Arta aduce în discuție valorile 

umane, etice sau non-etice, morale sau imorale, îmbogățește experiența subiectivă și contribuie la 

conștientizarea diferențelor între benefic și distructiv, între imoralul acceptabil, moderat și cel 

inacceptabil. Esteticul posedă relevante merite etice și tocmai de aceea, contribuie direct la o 

diversificare emoțională, la dezvoltarea empatiei și a sensibilității personale. Arta ne împrospătează 

registrul perceptiv, ne revelează ceea ce este esenţial, exemplar sau expresiv în lume şi viaţă, având 

un rol formativ-educativ.  



4. Analiza interpretărilor contextualiste a raportului dintre etic și estetic, căutând să ajungem la o 

înțelegere cât mai corectă a modului în care contextul istoric, conjunctural, se răsfrânge asupra 

valorii morale sau imorale a multor creații artistice. Analiza interacțiunilor ce există între valorile 

psiho-sociale în cadrul societății dar și în domeniul artei și al esteticului. Definirea frumuseții morale. 

5. Punerea în discuție a noi teme de cercetare ce au în centrul lor raportul etic și estetic, înțeles ca o 

sursă dinamică a dezvoltării și modelării personale. Aceasta va facilita o nouă abordare educativă, 

interdisciplinară, în care valorile etice însoțesc, definesc și conferă sens creațiilor artistice. 

Lucrările pot prezenta așadar, aspecte diverse ale raportului dintre etic și estetic, fie din punct de 

vedere filosofic, psihologic, educativ, istoric sau psihoterapeutic.  

     Sunt invitați să participe cadre didactice și cercetători, psihologi, psihoterapeuți și studenți interesați 

de această tematică. 

     Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite 

diplome nominale de participare.  

 

TERMENE LIMITĂ 

12 aprilie, 2015 - Trimiterea titlurilor şi a rezumatelor în limba română și engleză (până la 250 de cuvinte și 3 

cuvinte cheie).  

19 aprilie, 2015 - Confirmarea acceptării lucrărilor. 

25 aprilie, 2015 - Trimiterea lucrărilor in extenso (între 8 și 10 pagini).  

Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail: acadconference@yahoo.ro 

Rugăm participanţii să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor. 

 

Site-ul conferinței:  

http://home.acadiasi.ro/content/etic-si-estetic-%C3%AEn-dezvoltarea-personalit%C4%83tii 

http://www.cromos.ro/members/home 
Conferința este înregistrată în baza de date internaționale (BDI): 

1. https://acad.academia.edu/MarinelaRusu/Posts 

2. http://artethics.webs.com/ 

3. http://www.uaic.ro/event/22167/ 

4. https://www.euagenda.eu/2015/5/15/ETHICS-AND-AESTHETICS-IN-PERSONALITY-DEVELOPMENT 

5. http://www.eventinn.com/event/7275d73a-c40f-41b8-b35c-f861d2ee0165 

6. https://www.conferize.com/conferences/ethics-and-aesthetics-in-personality-development-education-and-self-shaping-through-art/about 

7. http://lanyrd.com/2015/ethics-and-aesthetics-in-personality-development-2/ 

8. http://wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=44011 

9. http://www.conferup.com/events/1032 

10. http://www.allconferencealert.com/organiser.php 

11. http://www.ourglocal.com/event/?eventid=29704 

12. http://www.conferencealerts.com/show-event?id=147654 

13. https://www.facebook.com/pages/allconferencealertcom/323565867774881 

14. https://www.facebook.com/events/335994173269460/?ref=22 

15. https://www.facebook.com/pages/International-Conference-Alerts/210684845652106 

16. http://www.cfplist.com/submit.aspx 

17. https://index.conferencesites.eu/conference/5029/ethics-and-aesthetics-in-personality-development-education-and-self-shaping-through-art 

18. http://www.conferensum.com/List-upcoming-conferences-calendar/humanities-social-sciences/psycology/ethics-and-aesthetics-in-personality-

development-education-and-selfshaping-through-art?conferenceId=14586 

Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere. 

CONTACT: 

 Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi   

 Sociale „Gh. Zane”, Strada T. Codrescu, nr. 2 

 cercet. şt. pr. II, dr. Marinela Rusu 

 telefon: 004 0749252992 

 e-mail: acadconference@yahoo.ro 
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Volumele edițiilor anterioare: 
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