Dansk Selskab for Filosofisk Praksis – CERTIFICERINGSKRITERIER

Certificering i Filosofisk Praksis

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis certificerer til virke inden for Filosofisk Praksis inden for to
kategorier:
A. Den Filosofiske Praktiker
B. Den Filosofiske Facilitator

Baggrund for certificeringskategorierne

Den stadigt større udbredelse af Filosofisk Praksis gennem de seneste 30 år har skabt en stigende
interesse for certificering i denne særlige form for filosofisk samtalepraksis. Det gælder også i
Danmark. Denne interesse ønsker Dansk Selskab for Filosofisk Praksis at imødekomme. I Danmark
er det imidlertid ikke alene fagfilosoffer, der er interesseret i filosofisk praksis og certificering i
relation hertil, men også fagpersoner med andre professionelle baggrunde, eksempelvis fra
pædagogiske, sundhedsfaglige, socialfaglige og HR-faglige miljøer, hvor filosofisk praksis har
inspireret forskellige former for vejledning og andre faciliterende samtaler (eksempelvis supervision,
mentoring, coaching, osv.), der efterstræber filosofiens åbne, undersøgende og undrende tilgang. På
dette punkt adskiller Danmark sig i udpræget grad fra udlandet.

På den baggrund tilbyder Dansk Selskab for Filosofisk Praksis to former for certificering i filosofisk
praksis. Dels en certificering som Filosofisk Praktiker af fagfilosoffer, der har specialiseret sig såvel
teoretisk som praktisk i filosofisk praksis, dels en certificering som Filosofisk Facilitator af
fagpersoner med en anden grundlæggende faglighed end fagfilosofi, som efterfølgende har
specialiseret sig såvel teoretisk som praktisk i filosofisk praksis.

A. Certificering som FILOSOFISK PRAKTIKER.

Den filosofiske praktiker er en fagfilosof, der har specialiseret sig såvel teoretisk som praktisk i
filosofisk praksis.
Kriterierne for certificering som filosofisk praktiker er:
I. Kandidatgrad i Filosofi eller en filosofisk uddannelse svarende hertil.
II. Teoretisk og praktisk kvalifikation i Filosofisk Praksis.

Den, der ønsker at blive certificeret af DSFP som "filosofisk praktiker", skal:

dokumentere kandidatuddannelse eller en filosofisk uddannelse svarende hertil (eksamensbevis
vedlægges ansøgningen);

dokumentere relevant videreuddannelse i Filosofisk Praksis. Min. 100 timers undervisning (relevant
litteraturliste vedlægges ansøgningen);

dokumentere erfaring med at praktisere Filosofisk Praksis. Min. 40 timer efter endt uddannelse eller
i hvert fald ud over de øvelsestimer som indgår i uddannelsen;

gennemføre en certificeringssamtale, dvs. en filosofisk dialog med en af bestyrelsen udvalgt person
eller facilitere en sokratisk dialog for en af bestyrelsen sammensat gruppe overvåget af et
bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen bemyndiget erfaren filosofisk praktiker efterfulgt af en
fælles refleksion mellem ansøger og bestyrelsesmedlemmet/den erfarne praktiker med eventuel
videooptagelse efter ansøgers ønske for det tilfælde, at der opstår uenighed om vurderingen;

afslutte certificeringsprocessen med at give et foredrag i DSFP om et selvvalgt tema eller en
problematik, der har med Filosofisk Praksis at gøre.

B. CERTIFICERING SOM FILOSOFISK FACILITATOR

Den filosofiske facilitator er en fagperson med primær faglighed uden for fagfilosofi, der har fundet
interesse for og specialiseret sig såvel teoretisk som praktisk i filosofisk praksis.
Kriterierne for certificering som filosofisk facilitator er:
I. Grundlæggende uddannelse udenfor filosofi
II. Teoretisk og praktisk kvalifikation i Filosofi og Filosofisk Praksis.

Den, der ønsker at blive certificeret af DSFP som ”filosofisk facilitator”, skal:

dokumentere et teoretisk grundlag i filosofi; min. 1½ årsværk eller 90 ECTS-point i filosofi;

dokumentere relevant videreuddannelse i Filosofisk Praksis. Min. 100 timers undervisning (relevant
litteraturliste vedlægges ansøgningen);

dokumentere erfaring med at praktisere Filosofisk Praksis. Min. 40 timer efter endt uddannelse eller
i hvert fald ud over de øvelsestimer, som indgår i uddannelsen;

gennemføre en certificeringssamtale, dvs. en filosofisk dialog med en af bestyrelsen udvalgt person
eller facilitere en sokratisk dialog for en af bestyrelsen sammensat gruppe overvåget af et
bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen bemyndiget erfaren filosofisk praktiker efterfulgt af en
fælles refleksion mellem ansøger og bestyrelsesmedlemmet/den erfarne praktiker med eventuel
videooptagelse efter ansøgers ønske for det tilfælde, at der opstår uenighed om vurderingen;

afslutte certificeringsprocessen med at give et foredrag i DSFP om et selvvalgt tema eller en
problematik, der har med Filosofisk Praksis at gøre.

Når ansøger bliver certificeret som "Filosofisk Facilitator" i DSFP-regi, certificeres ansøger inden for
sin professionsfaglighed. Det vil, for eksempel, sige at man er "Filosofisk Facilitator inden for
sygeplejen" eller "Filosofisk Facilitator inden for socialrådergiverområdet", etc. Dette markeres på
certificeringsbeviset.

_________________________________

Efterskrift

Selskabet stiller følgende forventninger til den certificerede i dennes fremtidige virke:

Selskabet forventer, at den certificerede i fremtiden vil vedligeholde sin faglighed og løbende
opkvalificere sig fagligt, bl.a. ved så vidt muligt at holde sig underrettet om den nyeste litteratur og
praksis på området;

Selskabet opfordrer endvidere den certificerede til med jævne mellemrum at modtage supervision på
sin praksis. Denne bør udføres med en anden certificeret filosofisk praktiker eller filosofisk
facilitator;

Ansøger forventes at udvise en forpligtelse til at overholde de af Selskabet udviklede etiske
retningslinjer for virke inden for Filosofisk Praksis. Såfremt dette ikke sker, kan certificeringen i
værste fald blive frataget vedkommende.

