Beste filosofie docenten,
Vanuit de leerlingen horen wij steeds vaker dat er veel belangstelling is voor nietwesterse filosofie. Tijdens de studie filosofie aan de universiteit is hier echter weinig
aandacht aan besteed. Drie docenten filosofie in het VO onderwijs uit Amsterdam, die
verbonden zijn aan de Stichting Filosofie Oost-West, hebben daarom een studiedag
georganiseerd voor filosofie docenten over niet-westerse filosofie. Op deze manier
willen wij bijdragen aan kennis en verdieping in de niet-westerse filosofie voor leraren
in het voortgezet onderwijs. Wanneer er voldoende animo blijkt te zijn vanuit de
docenten, zal deze verdieping in de niet- westerse filosofie worden uitgebreid naar
jaarlijkse verdiepende studiedagen.
Het programma
Op deze eerste studiedag zullen de twee grote filosofische tradities uit de Chinese
filosofie, het Confucianisme en het Taoïsme, centraal staan. Hein van Dongen zal een
inleiding geven over de verschillen en overeenkomsten tussen de westerse en nietwesterse wijsbegeerte. Het denken over substantie, leegte, de mens en natuur zullen
hierbij aan bod komen. Vervolgens zal Dianne Sommers een verdiepende lezing
verzorgen over het Confucianisme en het Taoïsme. Tot slot gaan we in groepen , met
de opgedane kennis, bruikbaar lesmateriaal ontwikkelen voor de verschillende
domeinen.
Tijdens de studiedag wordt een handout uitgereikt waarin tekstfragmenten te vinden
zijn over de besproken filosofie, die later gebruikt kunnen worden tijdens de lessen.
Tevens zal al het ontwikkelde lesmateriaal beschikbaar worden gesteld.

Praktische zaken


Datum & Tijd | 20 november 2020 tussen 10.00 en 17.00 uur



Locatie | Geertje Wielemaplein 1, 1095 MM Amsterdam, het schoolgebouw van Amsterdam Liberal Arts & Science Academie [ALASCA]
op Zeeburgereiland.



Kosten | 150,- euro



Eten | Tijdens de pauze zal er een luxe lunch worden geserveerd en we sluiten af met een borrel.



Certificaat | Aan het eind van de studiedag zal er mede namens de VFVO een certificaat worden uitgereikt.



Corona | In principe zal de studiedag fysiek plaatsvinden, waarin de richtlijnen van de het RIVM worden gehandhaafd. Als dit, tegen die
tijd, niet mogelijk is komen wij met een online alternatief.

Aanmelden
U kan zich aanmelden door een mail te sturen naar filosofieoostwest1@gmail.com, onder vermelding van uw naam, uw school en eventuele
dieetwensen. In reactie op uw aanmelding krijgt u instructies om het bedrag over te maken.
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op de eerste studiedag niet-westerse filosofie voor VO docenten.
Hartelijke groet,
Rutger Gommers, Wiebe Sabelis en Ferial Saatchi

CV’s Sprekers
Dr. Hein van Dongen is filosoof. Hij promoveerde aan de UvA op een proefschrift over de meervoudigheid van maatstaven
in de wetenschappen en de samenleving: Geen gemene maat - over incommensurabiliteit. Thans is hij werkzaam als filosofisch
consulent. Hij publiceerde ondermeer: Dialogue with people and places (SUN, 2008 - met Hans Ibelings en Peter Buchanan),
Bergson (Boom, 2014), Wild beasts of the philosophical desert (Cambridge Scholars, 2014 - met Hans Gerding en Rico Sneller).

Dianne Sommers is filosoof en studeerde klassiek Chinees aan het Sinologisch Instituut te Leiden. Zij schreef o.a. De Chinese
fascinatie voor de geest (2007) met daarin een vertaling van de Neiye, een klassieke tekst over innerlijk werk en zelfcultivering.
Zij is acupuncturist en fysiotherapeut en als docent verbonden aan diverse opleidingen voor acupunctuur en
natuurgeneeskunde.

