
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do składania propozycji referatów na IV Międzynarodowy Kongres 

Słowo w eduKacjI 
Wychowanie moralne poprzez sztukę i literaturę 
który odbędzie się w akademii Ignatianum w Krakowie 

w dniach 27-28 PaźdzIernIKa 2016 r.
Kongres planowany jest jako kontynuacja cyklu konferencji zapoczątkowanego na uniwersytecie 

abat olIba ceu w barcelonIe przez dr. Marcina Kaźmierczaka wraz z zespołem badawczym 
trivium „rodzina, edukacja i Szkoła Inkluzywna” (dr Maria teresa Signes, dr amparo acereda i dr laura 
amado). Poprzednie kongresy odbyły się w roku 2012, 2013 i 2015 w barcelonie (blog.uao.es/congreso-

palabra). w 2015 Kongres zorganizowano we współpracy z aKadeMIą IgnatIanuM w Kra-
KowIe i unIwerSyteteM w naMur. w tym roku w ramach współpracy międzyuczelnianej 
rolę gospodarza kongresu przejęła akademia Ignatianum, reprezentowana przez dziekana wydziału Pe-
dagogicznego dr. Krzysztofa biela Sj.

tematem tegorocznej dwudniowej konferencji będzie rola sztuki i literatury w edukacji moralnej. zna-
czenie literackich wzorców w edukacji moralnej i w sferze publicznej było podkreślane m.in. przez 
alasdaira MacIntyre’a i innych neo-arystotelesowskich etyków cnót. celem kongresu będzie analiza 
wychowania moralnego z różnych perspektyw etycznych: aretycznej z naciskiem na kształtowanie 
charakteru poprzez cnoty, aksjologicznej, wskazującej na nadrzędny system wartości, czy też deontolo-
gicznej, w której akcent pada na moralny obowiązek. niezależnie od przyjętej perspektywy, istotnym 
aspektem wystąpień będzie odniesienie do roli literatury lub sztuki w stymulowaniu rozwoju moral-
nego. w tym roku, kontynuując linię tematyczną trzech pierwszych kongresów w barcelonie, chcemy 
również szukać inspiracji w jezuickiej tradycji edukacyjnej, która zawsze podkreślała połączenie racjo-
nalnej refleksji z żywym doświadczeniem, angażującym wyobraźnię, uczucia i zmysły. jedną z takich 
centralnych form edukacji jezuickiej był teatr szkolny.

Kongres ma być spotkaniem pedagogów, filozofów edukacji, literaturoznawców, historyków sztuki, te-
atrologów i psychologów poświęconym analizie doświadczenia i praktyki edukacji moralnej. Mile wi-
dziane będą zarówno wystąpienia teoretyczne, jak i badania empiryczne dotyczące edukacyjnych prak-
tyk. obrady Kongresu będą odbywały się w sesjach odpowiadającym poszczególnym dyscyplinom.

referaty wiodące wygłoszą:
Prof. Inger enkvist (lunds universitet)
Prof. gerard Kilroy (university college london)
Prof. conrad Vilanou (universitat de barcelona)
Prof. tadeusz Sławek (uniwersytet Śląski)
Prof. jerzy Kochanowicz (dolnośląska Szkoła wyższa)

głównym językiem Kongresu będzie język angielski. referaty w innych językach mogą zostać przyjęte 
pod warunkiem przygotowania na Kongres anglojęzycznej prezentacji PowerPoint lub rozbudowanego 
streszczenia w języku angielskim. Publikacja pokonferencyjna zostanie wydana w języku angielskim.

Prosimy o przesyłanie abstraktów (ok. 200 słów) wraz z krótką notką biograficzną do organizatorów 
konferencji na adres: 

pawel.kazmierczak@ignatianum.edu.pl do 30 kwietnia 2016
ważne daty:
30 kwietnia 2016 – termin przysyłania abstraktów
15 maja 2016 – informacja o przyjęciu abstraktu
15 czerwca 2016 – termin rejestracji
wrzesień 2016 – rozesłanie programu kongresu
27-28 października 2016 – termin obrad kongresu
29 października 2016 – dla chętnych: zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem

Pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej kongresu: 

http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/word-in-education-moral-upbringing-through-arts-and-literature


