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Se je smiselno
učiti filozofijo?
ovezava starogrških pojmov
»ljubezen« in »znanje« oz.
»ljubezni do znanja« nam je
dobro znana. Iz filozofije so se
razvile vse znanstvene in humanistične
discipline, ki jih poznamo danes. Ni
naključje, da prve starogrške filozofe
imenujemo naturalisti, saj so prav njihovi dvomi o naravi človeka dali zagon
za nastanek naravoslovja in drugih
znanstvenih področij.
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gospod_božiček: Vsaj nudim več pravic kot Amazon ...

amazon_sant’antonio_ts: Kaj?? Kaj je nepravičnega pri nas???

cgil_official: Ermmm, ne vem, če je govoril ravno o vas.

poliziadistato: Čeprav tudi vi niste prav nedolžni, hehe!

mladina.ts: Ma dajjj, se je treba ja zabavati!

jeffreybezos: Mene ni nič sram.

obrtnikireal: OK!

občina_Trst_: *Je prvo mesto po kakovosti življenja v Italiji*

predsednikfedriga: THE CHAD IS BACK!

robert_von_platz: MULONI, TOKRAT SMO RES NAJBOLJŠI!

francescorusso: Ja ... čestitke, hah ...!

V času, ko imajo mladi na razpolago
vedno več virov informacij, je za profesorje filozofije njeno poučevanje pravi izziv: kako lahko posredujemo to
antično modrost na sodoben način?
Poglejmo si odgovore na anketo, ki
smo jo izvedli med našimi sledilci na
Instagramu. Koncept filozofije je sledilcem očitno tuj, saj je malokdo odgovoril na vprašanje, kaj slednja pravzaprav pomeni. Kar polovica je mnenja,

Smučarska sezona je tu
in z njo tudi ZamejSKI dan!

ončno je prišel mesec december, kar pomeni, da se po dolgem
premoru spet začenja smučarska sezona. Ljubitelji zimskih športov
nestrpno čakajo, da se vrnejo na bele zasnežene proge in se
spustijo po strminah.
Letošnja sezona, ki se je v deželi FJK začela 4. decembra, je prinesla veliko
novosti, kot je prva šestmestna sedežnica na Zoncolanu in nova strmina
Plan dai Pos v Forni di Sopra. Z novim letom, in sicer od 1. januarja 2022, pa
bodo stopila v veljavo tudi nova pravila o uživanju alkohola, enodnevnega
ali letnega zavarovanja in obveznega nošenja čelade na smučiščih za mladoletnike.
Mladi pa so poleg spuščanja po belih strminah pogrešali še nekaj, in sicer
ZamejSKI dan, ki se znova vrača po dolgem premoru. Igor Terčon, podpredsednik Kluba zamejskih študentov, pravi, da so se letos klubovci opogumili
in se že oktobra odločili za ponovno organizacijo tradicionalnega izleta na
Zoncolan, ki bo jutri, 18. decembra. Seveda, zaradi spreminjajoče se slike so
bili do zadnjega na trnih, ali jim bo uspela organizacija ali ne. Čakali so na
uradno razglasitev odprtja smučišč in protikoronske smernice, vest o tem
pa so organizatorji dobili šele začetek decembra. Časa za organizacijo dogodka je bilo zato res malo, zatem pa je dežela FJK preskočila v t. i. rumeno
cono, kar je organizatorje iznenadilo. Ker se pri tem predpisi niso bistveno
spremenili, so se vseeno odločili, da dogodek speljejo do konca.
Na srečo je bila želja mladih po smučanju tako velika, da so hitro napolnili
dva avtobusa, seveda – kot narekujejo predpisi – z maksimalno zasedenostjo
80 %. Pogoj za prijavo na dogodek je bila polnoletnost, prijavili pa so se
lahko bodisi člani bodisi nečlani. Klubovci so opazili, da je v primerjavi s
prejšnjimi predpandemičnimi izvedbami med prijavljenimi precej več maturantov in brucev: očitno so bili ti najbolj potrebni izleta, saj so bili
prikrajšani za vse šolske izlete. Zamejskega dne že dve leti ni bilo, tako da
ga vsi nestrpno pričakujejo.
V Klubu zamejskih študentov so navdušeni, da jim je dejansko uspelo organizirati dogodek, in videti je, da jim bo tudi vreme naklonjeno. Letos pa žal
ne bo tako svobodno kot prejšnja leta, saj pandemija terja svoje. Držali se
bodo ukrepov za omejitev širjenja virusa, ker je zadostovanje tem pogojem
edino, kar omogoča relativno varno organizacijo tovrstnih dogodkov.
ZamejSKI dan radi organizirajo, ker je to dogodek, ki pomaga vključiti
mlajše člane kluba in združi tudi vse ostale udeležence. To je pravi dogodek
za vse mlade ljubitelje smučanja, deskanja in »après-skija« v zamejstvu, ki
želijo preživeti lep dan popolnoma varni, v družbi in seveda ob zabavi.
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da je filozofija koristen šolski predmet.
Nekaj več kot polovica anketirancev
pa občuti neko povezavo med filozofijo
in vsakdanjim življenjem.
Podobna vprašanja smo postavili
tudi Maxu Zulianiju, mlademu profesorju filozofije.
Zakaj ti je všeč filozofija?
Najpreprostejša vprašanja so vedno
najtežja in to navidezno nedolžno
vprašanje vsebuje tudi vprašanje o
pomenu filozofije, kaj filozofija sploh
je. Filozofija je iskanje in samo, kdor
občuti neko pomanjkanje, bo tudi
iskal. Zato mi filozofija ni všeč na enak
način, kot bi mi lahko bilo všeč eno
pivo ali kaj podobnega. Filozofija je
po svojem lastnem bistvu želja, neki
ne povsem določen entuziazem, ki se
nas poloti, ko iščemo odgovore na
vprašanja v dialogu sami s seboj, z
drugimi ali z velikani filozofije. Zato je
filozofija dejanje, zahteva neko aktivno
dialoško situacijo. Filozofija je najobsežnejše in najbolj univerzalno znanstveno raziskovanje in kot tàko jo lahko pojmujemo za mater (tudi zgodovinsko) vseh znanosti.
Zakaj se v šoli učimo filozofijo?
Ponavadi se na liceju učimo zgodovino
filozofije. Ne moremo prisiliti vsakogar,
naj filozofira, če ga to ne zanima, če
ne občuti nagnjenja ali želje do tega.
Odgovor na vprašanje, zakaj to počnemo, je, da je to tradicija italijanskega
šolskega sistema. S študijem zgodovine
filozofije naši mladi državljani pridobijo
kulturno identiteto, razumejo, od kod
prihajajo, in morda bo kdo izmed njih
začel razmišljati o tem, kar se dogaja
okoli njega in kam naj sam gre.
Kako jo lahko udejanjimo v vsakdanjem življenju? Nam ponuja neko
koristno znanje?
Kdor misli, da je filozofija nekoristno
znanje, ne pozna filozofije ter je človek
brez fantazije in duševne globine.
Kdor filozofije ne razume in ga ta ne
zanima, bi bilo bolje, da ne bi izražal
mnenj o tem, česar ne pozna. Korist
filozofije in njeno udejanjenje je jasno,
če pomislimo, da smo to, kar mislimo.
Človek je v trenutku, ko je postal človek, začel razmišljati. Živeli smo tisočletja brez sodobne tehnologije, nikoli
pa brez mišljenja. Dejstvo, da smo
sodobniki označili arhaične in antične
načine mišljenja za verstva brez vsakršne verodostojnosti, je povsem arbitrarno. Zahodna kultura (in njena filozofija) je naša vera, naša mitologija.
Kakšen pristop imajo mladi do
filozofije danes?
Mladi so del naše družbe. Če obravnavamo kategorijo mladih, ne da bi
vzeli v poštev celotne družbe, razmišljamo abstraktno, a filozofija je konkretno mišljenje. Današnja družba se
ne zanima za filozofijo, ker se večina
ljudi ni nikoli zanimala zanjo in se niti
ne bo. To ni novost. Filozofi danes so
ali medijske zvezde ali zelo izobraženi
univerzitetni profesorji: v obeh primerih nimajo nobene politične vloge,
ker njihova mnenja ne vplivajo niti
najmanj na odločitve vlade. Kljub situaciji, v kateri živimo, in ker sem
sam mlad, gojim zaupanje v mlade in
v samega sebe.

