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Wydział Studiów Edukacyjnych i Wydział Teologiczny
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mają zaszczyt zaprosić Państwa na Cykliczną Konferencję Naukową

Miłosierdzie dla „INNEGO”

organizowaną pod patronatem honorowym
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej
oraz
Dziekana Wydziału Teologicznego ks. prof. UAM dr. hab. Pawła Wygralaka

Konferencja odbędzie się dnia 8 maja 2018 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, s. 508.

Wydział Studiów Edukacyjnych
Wydział Teologiczny

Konferencja: Miłosierdzie dla „INNEGO” jest IV, cykliczną konferencją, która wiele lat temu,
opatrzona została wspólnym tytułem: „Wokół pojęcia Miłosierdzie”. Do tej pory, w ramach tego
cyklu, odbyły się następujące konferencje:
I.

Miłosierdzie jako wartość w języku współczesnej edukacji (2004)

II.

Miłosierdzie w filozofii i religiach (2005)

III.

Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej (2006)

Celem tegorocznej konferencji jest powrót do problemu miłosierdzia i jego ogląd z innej
perspektywy czasowej, kulturowej i społecznej oraz próba udzielenia odpowiedzi na następujące
pytania: czy w świecie

ery indywidualizmu, konsumpcjonizmu, silnej koncentracji na realizacji

jednostkowych celów oraz pokonywaniu konkurencji jest miejsce, a jeśli tak, to gdzie, na miłosierdzie
dla „INNEGO”? Kim aktualnie jest ten „INNY”?
Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli znamienici Goście, eksperci środowisk
naukowych. Po wystąpieniach tematycznych chcemy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji, refleksji
nad zjawiskiem miłosierdzia. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na naszej konferencji, w
której udział jest bezpłatny. Prosimy jedynie o pokrycie kosztów podróży. Do zaproszenia dołączamy
szczegółowy program konferencji. Bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji
do dnia 8 kwietnia 2018, na adres: a.tok@vp.pl
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