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Temat i cele konferencjiKonferencja ma na celu stworzenie forum dialogu przedstawicieli różnych nauk humanistycznych i społecznych oraz praktyków wychowania na temat przyjaźni jako celu i metody wychowania.Przyjaźń między ludźmi jest czymś więcej niż postawą życzliwości, sympatii czy aprobaty. Konferencja ma w szczególności przybliżyć odpowiedź na następujące pytania:
 Czym jest przyjaźń – z perspektywy różnych nauk humanistycznych?
 Jakie miejsce zajmuje współcześnie przyjaźń w hierarchii celów wychowawczych i życiowych?
 Jak wartość przyjaźni ma się w stosunku do innych celów życiowych, jak wykształcenie, sukces materialny czy zawodowy?
 Czy współcześnie wychowanie jest nakierowane na kształtowanie umiejętności nawiązywania trwałych dobrych przyjaźni?
 Jak w dzisiejszej Polsce w różnych organizacjach i środowiskach przygotowuje się młodych ludzi do rozwijania prawdziwej przyjaźni?
 Jak konkretnie promują przyjaźń między młodymi ludźmi wychowawcy z różnych środowisk i organizacji – takich jak rodzina, szkoła, harcerstwo, ośrodek socjoterapii, wojsko, nowicjat zgromadzenia zakonnego?
 Czy wychowujący do przyjaźni sami umieją się przyjaźnić?
 Czy można mówić o mistrzostwie w budowaniu i utrzymywaniu przyjaźni i gdzie szukać wzorów doskonałej przyjaźni?Zapraszamy do szerokiej multidyscyplinarnej dyskusji nad funkcją i celem przyjaźni we współczesnym wychowaniu.
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PROGRAM KONFERENCJI

10 grudnia 2010 (piątek)

Godz. 7.30 Msza święta – Bazylika Franciszkanów, ul. Franciszkańska 2Godz. 8.30 Rejestracja uczestników konferencji – PAU, ul. Sławkowska 17
Godz. 9.00 – rozpoczęcie obrad konferencji

Część I: W SFERZE IDEI

 Przyjaźń a arystotelesowskie cnoty obywatelskieprof. dr hab. Teresa Grabińska, PW
 Trudności przyjaźniprof. dr hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski, UEK
 Miejsce przyjaźni wśród innych celów wychowaniaprof. dr hab. Maria Ryś, UKSW 
 Przyjaźń w perspektywie teologicznej o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UPJPII
 Przyjaźń z Innym – perspektywa psychologicznadr Agnieszka Hennel-Brzozowska, UPDyskusja Przerwa na kawę

Godz. 10.30 

 Przyjaźń rówieśnicza jako metoda wychowawczaks. Andrzej Augustyński CM, Stowarzyszenie ”U Siemachy”
 Przyjaźń w życiu i w poezji Anny Kamieńskiejprof. dr hab. Zofia Zarębianka, UJ
 Przyjaźń w filmach braci Coendr hab. prof. UJ Jerzy Brzozowski
 Przyjaźnie św. Franciszkao. dr Andrzej Zając OFMConv, Instytut Studiów Franciszkańskich
 Jan Paweł II jako mistrz przyjaźnired. Janusz Poniewierski, miesięcznik ZNAKDyskusja Przerwa na kawę

Godz. 12.00 

Część II: W SFERZE PRAXIS – panel dyskusyjny 

 Wychowanie do przyjaźni w rodzinie współczesnejmgr Katarzyna Szklarczyk
 Wychowanie do przyjaźni w harcerstwie dr Janusz Wojtycza, UP 
 Wychowanie do przyjaźni w ośrodku socjoterapii mgr Anna Litwora, mgr Irena Kruczek, Stowarzyszenie „U Siemachy”
 Wychowanie do przyjaźni w szkole mgr Bogusława Hamiga, Szkoły Prywatna DONA w Krakowie
 Wychowanie do przyjaźni w katechezie s. dr Weronika Grażyna Dryl OSU, Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny UPJPII 
 Wychowanie do przyjaźni we wspólnocie zakonnej o. dr Andrzej Zając OFMConv, ISF
 Wychowanie do przyjaźni w wojsku zawodowymkpt. Paweł Gutt, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 Wychowanie do przyjaźni w duszpasterstwie akademickim mgr inż. Bożena Rachalska

Godz. 14.45 – zamknięcie obrad konferencji

ZgłoszeniaUczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, ze względów organizacyjnych prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: 
wychowaniedoprzyjazni@gmail.com. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie proszone są o wcześniejsze poinformowanie o tym organizatorów.Bieżące informacje o konferencji na stronie www.fidesetratio.iap.pl. Wszelkich dodatkowych informacji udziela
 dr Agnieszka Hennel-Brzozowska:e-mail: wychowaniedoprzyjazni@gmail.com, tel. 603 750 783. 


