	
  

Onte foi unha xornada xenial porque compartimos experiencias e contaxiamos
entusiasmos.
Comezamos o camiño da Rede Galega de Filosofía, que agardamos medre para
converterse nun elemento imprescindible para a Filosofía en Galicia. Na súa paxina web
atoparedes un formulario de inscrición e tamén as direccións de contacto
http://redegalegadefilosofia.weebly.com/

Asistimos á unha conferencia sobre as posibilidades que temos os filosófos de interactuar
no mundo social e mesmo empresarial, sobre a necesidade de saír da zona de confort
para crecer e sobrevivir nun mundo cada vez mais complexo pero mais necesitado da
guía do pensamento. A conferencia correu a cargo de Pilar Blanco Tuimil

https://www.linkedin.com/in/pilar-blanco-tuimil-91b784b/

Finalmente escoitamos a compañeiros/as amosar anacos do que fan cada día nas aulas.
Eles deron fe de que a Filosofía non é un saber morto, de que, con Platón ou sen el, se
pode exercitar o pensamento, usar as ferramentas filosóficas para aprender a pensar,
para estar no mundo, para contribuír á sociedade ou, por que non, para facela progresar.

Vivimos un momento difícil, no que a escola está sufrindo unha remodelación que vai
mais aló de cambios curriculares ou metodolóxicos. Se cadra non é esaxerado dicir que
os dilemas cos que se enfronta a actual crise do ensino secundario amosan que a
alternativa entre a escola elitista que reivindicaba Nietzsche e a escola democrática
defendida por Dewey aínda non se ten pechado. Ese é un debate no que a Filosofía,
tamén as asociacións de Filosófos e a propia Facultade de Filosofía, debe tomar unha
posición. Desde o colectivo Nexos pensamos que a Filosofía debe achegarnos mais ao
modelo escola democrático de Dewey e cumprir a función de educar aos cidadáns que
precisan as sociedades democraticas e globais. A existencia dunha colaboración
permanente entre a Facultade de Filosofía da USC e o colectivo de ensinantes de ensino
medio, para a actualización didáctica e tamén científica na propia disciplina, faría posible
achegarnos máis a ese desiderata de que a Filosofía cumpra a función social que lle deu
sentido desde a súa orixe.
Acceder ao texto completo do grupo Nexos>>>
https://es.scribd.com/document/362759405/Notas-Didactica-Filosofia
Algunhas páxinas desde as que podedes acceder aos traballos do grupo Nexos son as
seguintes:
Blog Filonexos: https://www.facebook.com/nexosfilosofia
Curso
de
Didactica
da
Filosofía
e
Tic
(materiais
e
titoriais):
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesames/aulavirtual2/course/view.php?id=249
http://nexosfilosofia.org/
Comezou a mesa redonda coa presentación do profesor
de Filosofía Jesus Merino, docente en Vilagarcía de
Arousa, que defendeu unha proposta que, pese a ter xa
algúns anos, parece estar nun momento de auxe e
promoción. Falou da proposta da Filosofía para nenos de
Lipman e como se pode aplicar na aula nas etapas de
primaria e secundaria. O propósito da Filosofía para
Nenos é ensinar a exercitar o pensamento, a razoar
correctamente sobre os temas que nos preocupan e facelo
coidadosamente e coidando tamén dos demais. Pero
tamén falou da necesidade de levar as estratexias de
pensamento mais aló das aulas de secundaria e do papel

que pode facer a Filosofía en ámbitos como o da discapacidade intelectual. Todo un reto
para unha sociedade inclusiva. Podedes seguir as propostas do Profesor Merino en:
http://elhuertodeideas.org/blog/4361
http://filosofiaparaninos.org/
A continuación tivemos o pracer de escoitar as propostas do profesor Xoxé Gonzalez,
docente tamén en Vilagarcía de Arousa. O profesor González traballa tamén en dous
ámbitos ben dispares, pero moi de actualidade: A intelixencia artificial e o voluntariado
social. Para a primeira das súas propostas , traballar a intelixencia artificial na aula de
Filosofía, recupera a lóxica de Aristóteles, en concreto os tópicos e a partir deles e a
lóxica estoica anima e ensina ao alumnado a reflexionar sobre os sistemas pechados e os
sistemas abertos que se usan na intelixencia artificial. Unha serie de actividades aoredor
de experimentos como o “escarabello de Wittgenstein”, “a habitación de Searle” ou “as
torres de Hanoi” do matemático francés Édouard Lucas, introducen ao alumnado nos
conceptos e métodos e problemas para a construción dunha intelixencia artificial. Da
segunda proposta tivemos pouco tempo para falar, agardamos ter mais oportunidades
para que nos contaxie o seu entusiamo.

Entre as propostas mais próximas a un achegamento lúdico do saber filosófico, destacan
as actividades organizadas pola profesora Margarita Quintela no IES de Melide. A
música, o teatro e as artes plásticas son algunhas das ferramentas coas que traballa.
Buscando ámbitos culturais que integren a comunidade educativa coa contorna social.
Especial dedicación ten esta docente á divulgación da Filosofía e tamén á expresión
teatral dos adolescentes. A súa ultima achega: as regueifas filosóficas. Imperdibles!

Fotografía dos Filocafé organizados no IES e da representación Aspasia. Abaixo o enlace
ao vídeo A Academia de Platón:
https://www.facebook.com/olimpiadafilogalicia/videos/727403604107599/
O abano de propostas segue coa presentación doutra forma de facer Filosofía
interdisciplinar, da man do profesor Nicanor Fuentes, docente na Estrada. A súa
proposta ten como sinal característica o uso das novas tecnoloxías da información e a
comunicación, como canle para a expresión e difusión das ideas do alumnado. A wiki “ars
politicae” permite colaborar a alumnado de distintas promocións e con diferentes
inquedanzas. O proxecto xunta arte e política desde diferentes dimensións: fotografía,
comic, música ou pintura ao mesmo tempo que fai crítica social das formas en que se
transmiten contidos políticos a través da arte.
http://arspoliticae.wikispaces.com/

Todas as propostas dan fe de que o ensino da Filosofía está vivo e ten moito que aportar
ao alumnado e a Sociedade. Para rematar esta xornada a profesora Zeltia Laya, docente
en Lugo e coordinadora da Olimpiada Filosófica de Galicia, fixo un chamamento á
participación nesta nova edición. Este ano dedicada ao tema “Revolución e Utopía”,
chama a pensar sobre a construción de mundos mellores, na imaxinación e na práctica
social.

Este proxecto da Olimpiada require do compromiso de todos e
todas as docentes de Filosofía de Galicia e abrése ao ámbito
interdisciplinar a través das bibliotecas dos centros educativos.
A organización da Olimpiada ten as súas portas abertas a todas
aquelas persoas que queiran colaborar na súa organización en
calquera das súas facetas.
https://olimpiadafilosoficagalicia.weebly.com/

Para finalizar este breve resumo do que foi a xornada de onte queremos remitirvos ao
vídeo que tivo a ben enviarnos Daniel Rosende, creador da canle de You Tube “Unboxing
Philosophy” que tanto éxito está recollendo pola súa capacidade de transmitir de forma
didáctica os coñecementos filosóficos.

Ver en>>> https://youtu.be/3Dn5WqARQnc
Canle de Daniel Rosende:
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw

Queda moito todavía por ver en propostas didácticas para o ensino da Filosofía, así como
queda moito camiño por recorrer para favorecer a actualización científica do profesorado
de Filosofía e moitos camiños aínda por descubrir para a aplicación dos coñecementos
filosóficos nas sociedades actuais. Por todo iso vos emprazamos a futuras reunións
colaborativas e a participar de xeito activo na Rede Galega de Filosofía que ven botar a
andar neste curso.
Este resumo foi realizado por Eva Garea Traba, que exercía de moderadora da mesa
redonda. Para calquera dúbida podedes contactar a traves do seguinte correo:
redegalegadefilosofia@gmail.com

