COL·LOQUI INTERNACIONAL SOBRE LES NOVES PRÀCTIQUES FILOSÒFIQUES a la UNESCO
Escrit per Filosofia
dilluns, 26 de juny de 2006 22:14 - Darrera actualització dimecres, 14 de març de 2007 12:52

Els dies 15 i 16 de novembre de 2006 se celebrarà a Paris, patrocinat per la UNESCO (el dia
16 és el dia oficial de la Filosofia) un col·loqui titulat «La Filosofia com a pràctica educativa i
cultural: una nova ciutadania». El col·loqui ha estat organitzat pel comitè francès de Noves
«pràctiques filosòfiques», responsable des de fa molts anys de la celebració de trobades
anuals en aquest àmbit. El comitè reuneix a diversos professors de distints nivells i
associacions. El col·loqui tindrà lloc a la seu de la UNESCO a París, plaça de Fontenoy, que
pertany a la xarxa SCEREN, una oficina del ministeri francès d'educació nacional.
Més informació a: http://www.colloque-pratiques-philo.fr/

L'objectiu d'aquest col·loqui és iniciar un gran debat sobre l'interès i la necessitat
de la Filosofia com a pràctica, tant en l'àmbit pedagògic com en el cultural i polític.
Intentem reunir una certa quantitat d'informacions que puguin mostrar que la
Filosofia no és una activitat « superflua » o reservada a una elit, sinó que pel
contrari és essencial per a la vida de la ciutat. L'aparició de nombroses pràctiques
aquests últims anys com la Filosofia per nens, els cafès filosòfics, els tallers de
Filosofia en una biblioteca o llibreria, l'assessorament filosòfic, els èxits editorials
de llibres de Filosofia per al gran públic, són una prova evident de la vitalitat
renovada d'aquesta disciplina. Alguns països, com Bèlgica, Noruega, Austràlia o
Brasil, ja han pres la decisió d'incloure la Filosofia en l'escola primària. El
desenvolupament de l'ensenyament del pensament « crític » o de l'ètica en
nombrosos països posa de manifest igualment aquesta presa de consciència.
Però aquesta expansió de l'ensenyament de la Filosofia implica igualment la
necessitat de pensar o repensar la pedagogia. La Filosofia mentre que pràctica
significa que per a ensenyar-la no n'hi ha prou amb transmetre coneixements,
sinó que fa falta igualment educar, desenvolupar el pensament i la capacitat de
judici dels estudiants.

Per una altra part, anem a centrar-nos més en l'educació que en l'escola. Doncs
no es tracta únicament de saber com es pot transformar l'ensenyament i
l'aprenentatge de la Filosofia «a l'aula», sinó d'organitzar un lloc de trobada i
reflexió entre les diferents pràctiques culturals amb una orientació educativa que
comparteixin la determinació de donar-se suport mútuament. Intentarem, per tant,
tractar la Filosofia com una modalitat pedagògica, i no només com una disciplina
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específica. Es tractarà, per exemple, d'abordar la Filosofia la seva transversalitat
educativa, com a lloc de discussió, d'elaboració del pensament autònom, un
pensament crític, etc. Això amplia de fet el públic afectat en relació amb el sector
restringit al que tradicionalment s'ha dirigit, el que explica, entre altres coses, la
importància que té en el nostre col·loqui la Filosofia amb els nens i la mobilització
de les xarxes internacionals de persones que practiquen en aquest camp.
Tal denominació de la Filosofia desemboca amb tota naturalitat en les
implicacions polítiques, en particular en la dimensió ciutadana, la pràctica
democrática, la convivència. En aquest sentit, els objectius del nostre col·loqui
estan molt pròxims als quals defineix la UNESCO - en el seu &quot;Informe del
Director General sobre una estrategia intersectorial en relació amb la
Filosofía&quot;, amb data del 28 de febrero de 2005 ( http://unesdoc.unesco.org/i
mages/0013/001386/138673s.pdf
)
Animem, doncs, a las persones de tots els països que realitzen aquestes
pràctiques a participar en el col·loqui presentant una contribució en forma
d'informe sobre treballs realizats, de presentació d'anàlisi o de dinamització de
tallers, que després podríem publicar. De la mateixa manera, animem a tot el món
interessat a entrar en contacte amb la delegació local de la UNESCO amb la
finalitat de plantejar en quina mesura seria possible dur a terme una activitat
semblant en el seu lloc de residència. Es tracta, a través d'activitats conjuntes, de
produir una argumentació sòlida i de crear una dinàmica a favor de la pràctica
filosòfica.
Per qüestions pràctiques, les propostes de contribució s'accepten només en
francès, anglès i espanyol. Es poden enviar a
Félix García Moriyón: fgam0044@ficus.pntic.mec.es
Data límit per a la recepció de propostes: 15 de setembre 2006
Oscar Brenifier: alcofrib@club.fr

Data límit per a la recepció de propostes: 30 de setembre 2006
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