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Dette tilbud retter sig mod unge (13-15-årige), som gerne vil affirmeres indenfor det
filosofiske univers, som et alternativ til eller som supplement til den kristelige
konfirmation. Forløbet har et dannelsesperspektiv, som knytter sig til den etiske og
tankemæssige tradition i den vestlige, filosofiske kulturhistorie.
Forløbet er således en forberedelse til voksenlivet, og foregår på et reflekteret
grundlag, som åbner for tanker og viden omkring, hvad det vil sige at være til som
menneske, sammen og hver for sig.
Møderne består gennemgående af faglige inputs og reflekterende dialoger i par,
grupper eller på holdbasis. Vi vil bl.a arbejde med film og dagbøger. Det forventes at
deltagerne er aktive.
Deltagerne modtager et filosofisk affirmationsbevis efter endt forløb.

Bekræftelsen i den filosofiske affirmation handler om fire følgende temaer i forhold til
“kærligheden til indsigt” (Philosophia). Dette munder ud i den endelige rituelle affirmation på
forløbets sidste gang.
OREXIS
Det vil blive bekræftet, at den filosofiske affirmand har appetit på livet, og derved udtrykker
nysgerrighed omkring tilværelsens forskellige aspekter (Græsk; Orexis). Her handler det om at
vise interesse og være undrende.
OUSIA
Det vil blive bekræftet, at den filosofiske affirmand søger efter det vigtige og dermed udtrykker
væsentlighed om tilværelsens forskellige aspekter (Græsk: Ousia). Her handler det om at vide
noget om betydningsfulde og substantielle.
THEORIA
Det vil blive bekræftet, at den filosofiske affirmand har ideer og kan udtrykke abstrakte
forestillinger om tilværelsens forskellige aspekter (Græsk: Theoria). Her handler det om at
kunne være i fordybelsen og refleksionen.
THAUMAZEIN
Det vil blive bekræftet, at den filosofiske affirmand søger anderledesheden, og derved kan
skabe åbninger til nye perspektiver i tilværelsens forskellige aspekter (Græsk: Thaumazein). Her
handler det om at muliggøre “miraklet” og finde det vid-underlige.
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01.09 | 12.00

INTROMAIL
Deltagerne modtager en fællesmail, hvori
det vil fremgå hvordan de skal forberede
sig til den første gang.

DAG 1 | 29.9 | 17.00-20.00

HVAD ER FILOSOFI OG HVAD
VIL DET SIGE AT FILOSOFERE?
Her udforsker vi sammen kunsten at stille
spørgsmål. Vi dvæler ved tankerne om liv,
verden, os selv og hinanden, og vi lytter til
hvad det vil sige at være og blive et
menneske; en god ven og veninde … Vi
lærer hinanden, os selv, samt filosofi lidt
bedre at kende.

DAG 2 | 4.11 | 17.00-20.00

HVAD ER MENINGEN MED LIVET
… OG MIT LIV?
Her undersøger vi sammen forskellige bud
på, hvornår ens liv er meningsfuldt, og
hvornår det måske er meningsløst. Vi
udfordrer hinanden på, hvordan man kan
give sit liv mening samt, hvad det mon er
der gør, at livet nogle gange opleves
kedeligt og dumt.

DAG 3 | 12.12 | 17.00-20.00

HVAD SKAL JEG VÆLGE … OG
HVORDAN VÆLGER MAN NOGET
/NOGEN?
Her går vi på opdagelse i valgets betydning
i hver vores liv. Vi undersøger, hvad vi selv
har valgt indtil videre, og hvornår andre har
valgt noget for os. Vi træner i selv at tage
affære og træffe beslutninger, som giver os
selv muligheden for at bestemme retning
og mål.
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DAG 4 | 26.1 | 17.00-20.00

HVAD ER SANDHED … OG HVAD
ER LØGN?
Her vil vi udforske forholdet mellem, hvad
vi siger, og hvad vi siger noget om? Hvornår
lyver vi? Hvad vil det sige at være ironisk,
pjatte og lege med humoren? Vi udforsker
alvoren, det rigtige; hvad det vil sige at
kunne stole på, tage ansvar, være
troværdig, m.m.

DAG 5 | 2.3 | 17.00-20.00

HVAD ER VIRKELIGT … OG HVAD
ER EN ILLUSION?
Her søger vi efter forskellige måder at
opleve tilværelsen, os selv og hinanden på,
gennem at teste os selv og hinanden på;
hvad kan vi egentlig vide med sikkerhed
samt, hvad er fx et virtuelt venskab, hvilken
form for virkelighed er de sociale medier,
computerspil, etc.?

DAG 6 | 6.4 | 17.00-20.00

HVEM ER JEG … OG HVEM ER DU?
Her går vi på opdagelse i vores identitet,
personlighed, og hvordan vi udtrykker den
vi er … gennem fortællinger, tøjstil, fællesskaber, musiksmag, m.m., og inviterer den
anden nærmere os selv ved at reflektere
over; hvordan kan man egentlig vide, at
man møder den anden?

DAG 7 | 9.5 | 10.00-14.00
HVILKE SPØRGSMÅL … OG HVILKE
SVAR … HAR JEG FUNDET FREM TIL?
Her samles hele holdet med forældre (og
familie), og gennemgår på skift nogle
opmærksomheder og refleksioner, som de
enkelte deltagere er blevet klogere på. Vi
afslutter forløbet i fællesskab.

BEGRÆNSEDE PLADSER: 20 STK.
TILMELDING SENEST 1. AUGUST 2020
(ER DU VOKSEN, OG BLEVET NYSGERRIG PÅ SELV AT DELTAGE PÅ ET
LIGNENDE FORLØB, SKAL DU VÆRE VELKOMMEN TIL OGSÅ AT HØRE
NÆRMERE OM DET)

KONTAKT KIM GØRTZ FOR NÆRMERE INFO OG
TILMELD VIA KG@COPENHAGENCOACHING.DK
ELLER PÅ TLF. + 45 24664078
PRIS: 6500,- KR. EX. MOMS
(INKLUSIVE MATERIALE OG LETTERE FORPLEJNING)

CCC HAR GENNEM DE SIDSTE 10 ÅR ARBEJDET MEGET MED FILOSOFI FOR UNGE, BÅDE I VORES NETVÆRK AF UNGE
FILOSOFFER, PÅ FOLKESKOLER, EFTERSKOLER OG GYMNASIER. VI HAR GJORT MANGE ERFARINGER, OG BLIVER TIL
STADIGHED IMPONERET OVER DE UNGES EVNE TIL AT TAGE FILOSOFIEN TIL SIG, OG ANVENDE DEN I
PRAKSIS. DETTE KONCEPT ER ET UDSPRING AF DISSE ERFARINGER.
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