“Duim un nou món en els nostres cors”

SATISH KUMAR
Fundador de l'escola The Small School
Ànima del Schumacher College.
Editor i Director de la revista Resurgence/The Ecologist

Satish Kumar, Rajasthan, Índia 1936. Resideix a North Devon,
Anglaterra, des de fa 40 anys amb la seva esposa June.
Educador, en 1982 crea a Hartland la “Small School” una escola de
primària i secundària, pionera en educació holística i avui un
model d’ educació i aprenentatge.
Al 1991 neix la universitat alternativa Schumacher College, escola
internacional única de educació holística i interdisciplinària, que
connecta la ecologia amb la economia, la ciència amb l'espiritualitat, la política amb la vida diària en una atmosfera de espíritu lliure.
Des de 1973 edita i dirigeix Resurgence, revista i fòrum de prestigi
internacional que cerca solucions, proposa noves idees i promou la
no violència, la sostenibilitat, l'art de viure.
Pelegrí de la Terra, al 1962 va recórrer a peu i sense diners des de la
tomba de Mahatma Gandhi, a Nova Delhi fins a la tomba de John
F. Kennedy 12.000 kms durant dos anys, a traves de muntanyes,
deserts, tempestes i neu en un pelegrinatge per la pau.
Als 50 anys va iniciar una nova peregrinació ,també a peu i sense
diners, per llocs sagrats de Gran Bretanya, com a celebració del seu
amor per la vida i la naturalesa.
Per celebrar els 60 anys va recórrer a peu les muntanyes sagrades
d'Índia i Tibet
Presentació del seu últim llibre:
“Simplicidad Elegante”.

Ecologista i pacifista, al 1968, inspirat per Gandhi, funda la London
School of Non Violence.
Llibres editats en castellà:
"Tu eres luego yo soy", "Buda y el terrorista”, “ La Brujula Espiritual”, ¿ Turistas o peregrinos ?, “Tierra Alma y Sociedad”.

MIKHAIL PETROVICH
En una petita ciutat del Sud de Rússia, Mikhail Petrovich, (1944), dirigeix una destacada
escola, la Tekos School, que compta amb 300 alumnes que provenen de més de 40
nacionalitats diferents.
Ha desenvolupat una escola model per al futur, on els alumnes comuns adquireixen títols
oficials de llicenciatura i mestratge d'universitats acreditades. Nous enfocaments de
l'educació moral i intel·lectual els permeten als estudiants cobrir el pla d'estudis complet
en el transcurs d'uns pocs anys, i obtenir un o més títols acadèmics quan tenen15-17 anys.
Els alumnes cobreixen tot el pla d'estudis de 11 anys del sistema escolar obligatori en
només dos anys, havent dissenyat, construït i decorat el seu campus per si mateixos sense
l'ajuda d'un adult. Aquí una nina de deu anys, per exemple, pot construir una casa,
dibuixar bellament, cuinar, ballar passos de dansa i dominar els fonaments de les arts
marcials russes. Cobreixen tot el pla d'estudis de matemàtiques de l'escola secundària en
un any i obtenen un mestratge, alguns tan joves com als 14 anys. Ells mateixos cuinen el
seu propi menjar, fan la feina administrativa i escriuen els seus propis llibres de text!
Aquests estudiants entren i surten quan volen, i els seus pares no paguen matrícules!
Aquí un extracte de frases de Mikhail Petrovich sobre l'escola del futur:
"Veim que l'educació es converteix gradualment en una mentida de dos talls: els joves
fingeixen estudiar, els majors fan veure ensenyar. La poderosa energia de l'esperit humà
queda espremuda per la rigidesa i la inflexibilitat de la tecnologia educativa".
"L'escola tradicional no està en sintonia amb la naturalesa dels nins. No és realment per
ells. No contribueix ni a la florida dels seus talents ni al desenvolupament de la seva salut
espiritual, física i moral. Com un full de ganivet, apunta a un objectiu molt estret: coneixement-saber-fer-hàbits. L'enfocament no està en el nin, ni en l'individu, ni en el desenvolupament del rang incommensurable de les capacitats que li atorguen en tota la seva
individualitat universal, sinó simplement en produir un producte del procés d'instrucció ".
"La primera lliçó a l'escola ha de tocar el significat de l'existència humana".
"Els alumnes creen l'escola".
"Compartim un model d'educació completament nou mitjançant el qual se'ls ensenya als
nins a mirar dins per trobar les seves pròpies preguntes i respostes innates".
"L'escola no és una preparació per a la vida. 'L'escola és la vida mateixa".
"Tots els nins han de conèixer el significat de la seva vida, comprendre les seves arrels i
veure l'objectiu en el futur".
"Actualment tota l'escola està treballant en un projecte de" Mestre Universal ", que podria
ensenyar totes les matèries"

JON JANDAI
Jon és un pagès del nord-est de Tailàndia. Al juliol de 2003 funda, a
la seva granja orgànica a les afores de Chiang Mai, amb la seva
dona Peggy Reents, el Centre Pun Pun, escola d'autosuficiència i
comunitat d'aprenentatge on es practica una vida sostenible
mitjançant la conservació de llavors, construcció natural i la tecnologia apropiada.
Jon és un referent de l'agricultura orgànica i un líder a portar el
moviment de construcció natural de cases a Tailàndia. Va
començar a realitzar tallers sobre construcció de terra en 2002,
inicialment recorrent el país i ensenyant voluntàriament a grups
d'agricultors, ONGs... creant el que ara és un gran moviment de
construcció de terra a Tailàndia. "Els ocells construeixen el seu niu
en un o dos dies. En canvi els humans dediquem trenta anys per
aconseguir una casa"
Regularment ofereix capacitació en tècniques simples per viure de
forma més sostenible. Contínuament s'esforça per trobar formes
més fàcils perquè les persones satisfacin les seves necessitats
bàsiques.
"Creim en aprendre fent i que no hi ha una sola manera de fer les
coses. No creim en els experts, sinó en aprendre junts compartint la
nostra experiència col·lectiva. El veritable desenvolupament prové
de prendre la saviesa i el coneixement dels altres i experimentar
amb nosaltres mateixos per crear millores. Això és tot el que fem".

ÁNGELES CASO
Va néixer a Gijón el 1959.
És escriptora i historiadora de l'art, autora de novel·les i assajos i
guardonada amb diversos premis.
Alumna de l'ensenyament públic i filla de professor (José Miguel
Caso González, catedràtic de Literatura a l'Institut Jovellanos de
Gijón i després a la Universitat d'Oviedo).
Creu fermament en la importància de l'educació i en la necessitat
de transformar la manera en que estam ensenyant (o potser no
ensenyant) als nostres infants.

ESTEVE HUMET
Va néixer al 1947.
És psicòleg clínic d'orientació humanista i transpersonal, especialitzat en Programació Neurolingüística.
Ha treballat durant trenta anys amb grups de creixement personal i
de teràpia, així com en acompanyament individual.
Des dels 26 anys ha compatibilitzat aquest treball amb una vida de
silenci i solitud al camp.
Condueix regularment grups de meditació, tant a Catalunya com a
Mallorca, on resideix actualment.
Ha publicat els llibres “Camí cap al Silenci. Pedagogia del despertar interior” (Ed. Claret) (La versió castellana a l'Ed. Herder) i “L'Ermità.
Vivències i records prop d'un Pare del Desert del S.XX” (Publicacions de l'Abadia de Montserrat).

JOAN BUADES
Joan Buades (Inca, 1963) és un escriptor, professor i investigador
especialitzat en l’anàlisi crítica sobre globalització, el turisme i
l’ambient.
Té una llicenciatura en filologia catalana (1986) i una diplomatura
en estudis avançats en Geografia Regional (2009) per la Universitat
de les Illes Balears (UIB).
Forma part del Grup d'Investigació sobre Sostenibilitat i Territori del
departament de Ciències de la Terra de la UIB i col·labora amb
l’ong Albasud (Investigación y comunicación para el desarrollo).
Professionalment, en l’actualitat es professor de llengua i literatura
catalanes a l’Institut Príncep de Girona de Barcelona.
Pensant en com positivar la gran diversitat cultural dels nostres
centres, va publicar el llibre “El món a l’escola/L’escola del món.
Manual d’educació intercultural per a la Secundària de les Illes
Balears” (Palma: Govern Balear, 2008).
Dels sis llibres que porta publicats, bona part tenen a veure amb la
recerca sobre la cara fosca del turisme: Do not disturb Barceló.
Viaje a las entrañas de un imperio turístico. Barcelona: Icaria,
2009. Exportando paraísos. La colonización turística del planeta.
Palma: La Lucerna, 2006. On brilla el sol. Turisme a Balears abans
del boom. Eivissa: Res Pública Edicions, 2004.
Recentment, el 2017, va publicar la seva primera novel·la: Crui. Els
portadors de la torxa (Barcelona, editorial Més Llibres), amb la qual
va obtenir el 46è Premi Crexells atorgat per l’Ateneu Barcelonès a
la millor obra publicada l’any anterior.

CÉSAR BONA
Neix en Ainzón (Saragossa) el 5 de gener de 1972. Mestre i escriptor. Llicenciat en Filologia Anglesa i Diplomat en Magisteri en
Llengua Estrangera per la Universitat de Saragossa.
Ha format part del Jurat dels Premis Princesa d'Astúries, en la
categoria de Comunicació i Humanitats, al maig de 2017.
"Les portes de les escoles han d'estar obertes, no només perquè
entrin els nins i les nines sinó perquè les seves idees surtin i transformin el món”.
Pensaments com aquests són els que l’han duit al Congrés Mundial
pels Drets de la Infància, en el XXV Aniversari de la Convenció dels
Drets del Nin.
Pels seus múltiples projectes vinculats a la participació infantil va
rebre el Premi Magister d'Honor per la Plataforma de l'Escola
Pública, el Premi Crear-te del Ministeri de Cultura en dues ocasions
pel seu estímul de la creativitat, així com també la Cruz José de
Calasanz, màxima distinció a l'educació aragonesa.
A més, va obtenir l'Esment d'Honor en el International Children
Film Festival of Índia, per la pel·lícula de cinema mut “The importance of being an Applewhite” que va fer per unir a dues famílies
que no es parlaven. I després dels seus 16 anys de trajectòria, va ser
nominat com un dels 50 millors mestres del món segons el Global
Teacher Prize (2014).
Entre els seus llibres destaquen La nova educació (2015) i Les
escoles que canvien el món (2016), llibres que ara serveixen de
referència en moltes universitats.

INSCRIPCIONS
pocapocmallorca@gmail.com a l’atenció de CLARA
Dades necessàries per a l’inscripció
Nom i Llinatges, D.N.I, Adreça i Telèfon
Per a més informació
Tel. 605 558 780
Pagament al número de compte:
ES35 2056 0010 31 1001209921
Caixa Colonya

Preu de la trobada 60€
www.pocapoc.org
TRADUCCIÓ SIMULTÁNEA
Castellà, Català i Anglès

LLOC DE TROBADA

El Convent de Sant Domingo de Pollença està situat al carrer
Guillem Cifre de Colonya, s / n, davant dels Jardins Joan March.

CALENDARI I HORARI
Dissabte 6 d’Octubre de 09:00 a 19:00
Diumenge 7 d’Octubre de 09:00 a 18:00
(dinars de 13:30 a 15:30)

ORGANITZA:

COLABORA:

