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Pedagogika o tyle ma sens o ile wyraża się akcie twórczym. Mglistość terminu twórczość warunkowana jest
m.in. bogactwem wielowiekowej tradycji, mnogością aspektów czy w końcu różnorodnością założeń
teoretycznych i metodologicznych. Wspólnym mianownikiem wieloznacznego, pojemnego terminu twórczość
staje się każdorazowo kreatywna aktywność, co pozostaje w zgodzie z przekonaniem W. Okonia, który
pojmował ją jako „proces działania ludzkiego dający nowe i oryginalne wytwory oceniane w danym czasie jako
społecznie wartościowe”. Mając na uwadze specyfikę dyscypliny jaką jest pedagogika, należy przyjąć, że
działalność twórcza odnosi się do najszlachetniejszego tworzywa jakim jest człowiek, tworzywa, które domaga
się urzeczywistnienia ze względu na dany cel. Przywoływana twórczość pedagogiczna miałaby na względzie
urzeczywistnianie możności w kontekście określonych idei. Wyłaniająca się tutaj, ale nienowa przecież w
tradycji zachodniej, relacja potencji i aktu (z łac. actus – działanie) gwarantuje realizację lub zakończenie
założonej zmiany, gwarantuje sukces, który pożądany jest również w pedagogice. Bogactwo proponowanej
tematyki domaga się namysłu oraz usystematyzowania, co staje się założeniem proponowanego obszaru
badawczego wyrażającego się w tytule zaproponowanego cyklu konferencji „Pedagogika w akcie twórczym”.
Celem IV Konferencji Naukowej z cyklu RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNA jest refleksja nad szeroko
rozumianą wartością miłości w pedagogice. Miłość stanowi największą z idei, która domaga się praktycznych
konkretyzacji, także kiedy poruszamy się w pedagogice.
Planowana konferencja adresowana jest do środowisk naukowych, a tam wszystkich osób
zainteresowanych tematem miłości w pedagogice, ale i w innych naukach społecznych oraz humanistycznych
podejmujących refleksję nad wychowaniem. W punkcie wyjścia proponujemy następujące zagadnienia:


pojęcie miłości w pedagogice,



historia, teraźniejszość i przyszłość miłości w pedagogice,



czy akt miłości jest czymś oczywistym? – ku źródłu miłości pedagogicznej



potrzeby, oczekiwania i ograniczenia miłości w pedagogice,



miłość w pedagogice – teoria i praktyka,



miłość w świetle światopoglądów i wyzwań,



miłość jako wartość w pedagogice,



miłość jako działalność/czynność twórcza (w odniesieniu do najszlachetniejszego tworzywa),



wychowanie do miłości, wychowanie w miłości,



granice miłości w pedagogice, zagrożenia i nadzieje związane z miłością w pedagogice,



wyzwania i perspektywy dla miłości w pedagogice,



kategoria miłości w pedagogice,



rola i znaczenie miłości w pedagogice.
Otwarci jesteśmy na propozycje zagadnień wynikających z własnych zainteresowań i prowadzonych

badań naukowych, a pozostających w kontekście tematu konferencji.

Koszt konferencji:
Opłata za udział w konferencji, przede wszystkim pokrywająca koszty publikacji rozdziału
w monografii zbiorowej, wynosi 270 zł (180 dla pracowników AHE). Prosimy o uiszczenie jej do dnia 20
maja 2018 r. na konto numer: 40 1020 5138 0000 9402 0062 782 - PKOBP Oddział 1 w Świdnicy.
W tytule wpłaty prosimy wpisać: Imię i Nazwisko – Konferencja Miłość

Terminarz:


30 kwietnia 2018 r. - przesyłanie kart zgłoszeniowych na adres rzecz.edu@ahe.lodz.pl



10 maja 2018 – weryfikacja i akceptacja zgłoszeń



20 maja 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej



10 czerwca 2018 r. - ogłoszenie i przesyłanie programu konferencji



10 czerwca 2018 r. - przesyłanie tekstu wystąpień do druku w wersji elektronicznej na adres
rzecz.edu@ahe.lodz.pl



14 czerwca 2018 r. - konferencja Miłość w pedagogice – pedagogika w akcie twórczym

Publikacja:
Teksty ukażą się w monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.
Informacje ogólne:


Miejsce i termin konferencji: Wodzisław Śląski, ul. 1-go Maja 23b, 14 czerwca 2018 r.



Uczestnicy sami pokrywają koszty ewentualnych noclegów oraz koszty dojazdów.



Dalsze informacje rozsyłane będą do uczestników konferencji w kolejnych komunikatach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
Zespół Komitetu Organizacyjnego

