Seminaris d'estiu: "Un nou paradigma de vida:
paisatges i passatges"
l'esdeveniment:

De 16 de juliol de 2012 a 19 de juliol de 2012. Dilluns, dimarts,
dimecres i dijous de 09:00 a 21:00.

Lloc de realització:

Centre de Recursos i Educació Contínua

Descripció:

S’inicia la sisena edició d’aquests seminaris d’estiu amb la
perspectiva de la seua consolidació i, també, de la intensificació de la
cooperació interinstitucional, així com de la seua projecció temporal
més enllà de l’estiu amb altres accions formatives, culturals…; ens
trobem doncs davant un compromís i una aposta esperançada, ferma i
potent per al món rural per part de les entitats organitzadores.
I, aquesta vegada, el fil d’educar i aprendre travessa els diferents
seminaris des d’una perspectiva francament vocacional, ja que han de
promoure una bona manera d’aprendre i treballar, perquè les dues
dinàmiques susciten i impliquen la capacitació cap a l’autonomia i
l’autogovern i, sobretot, en aquestes hi ha l’inici del diàleg de les
dones i els homes amb els continguts i els processos..., i també
artesanal que, com a mínim hauria de promoure tres accions
habilitats: localitzar, indagar i desvelar, com ens assenyala Sennet: "la
primera implica donar concreció a una matèria; la segona, reflexionar
sobre les seues qualitats; la tercera, ampliar-ne el significat". I
aquestes dues dimensions impulsen la fletxa de l’educació permanent
que les travessa i, a més, les constitueix mitjançant el procés
d’experienciar el pensament i pensar l’experiència: ‘pensar és fer’.
Així, doncs, es desitja i requereix situar-se en el procés obert i
dinàmic de capacitar-se i capacitar, en les habilitats i perícies
necessàries per a reprendre el fil de la vocació i de l’artesania en
l’educació, ja que són ambdues les que ens situen davant ‘la condició
específicament humana del compromís’, un compromís que cada
vegada més és gairebé absent en l’educació i la formació, però un
compromís al qual hem de tornar, ja que ens possibilita ensenyar i
aprendre el futur, com ens va deixar escrit Walter Benjamin.

Organitza:

Organitza el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, la
Facultat de Ciències Socials, la Diputació de València i el Centre de
Recursos i Educació Contínua.
www.dival.es/crec www.crec.info/ www.institutpaulofreire.org
http://projeccio.uv.es

Contacta:

www.dival.es/crec www.crec.info

Més informació:

Programa seminari 2012,0.pdf (1895 kbytes).
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