II TORUŃSKA KONFERENCJA INTEGRALNA „INTYMNOŚĆ – ROZWÓJ –
EDUKACJA”

Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
17-18 października 2017 roku
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Toruńskiej Konferencji Integralnej
„Intymność – Rozwój – Edukacja”, organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej,
Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Katedrę Metodologii Badań Pedagogicznych
Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Intymność w trójczynnikowej koncepcji miłości R. Sternberga to „pozytywne uczucia i
towarzyszące im działania, które wywołują przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność
partnerów od siebie”. Intymność wiąże się z dbaniem o dobro partnera, doznawaniem
szczęścia z przebywania lub myślenia o partnerze, wzajemne zrozumienie i dzielenie się
przeżyciami, skrytymi myślami, a także dobrami materialnym i duchowymi. Oznacza też
wzajemne wspieranie się i uważanie partnera za arcyważny element własnego życia.
Intymność wśród dwóch pozostałych czynników miłości – namiętności i zaangażowania –
wymagałaby najwyższych kompetencji, bo niezbędna jest zgoda na różnice między
partnerami, które mogą być potencjalnym źródłem konfliktu. Intymność budowana jest na
różnicach - to sztuka empatycznego przyjmowania perspektywy innego. Intymność syci
się bliskością, a jednocześnie wymaga oddalenia, bez którego przeradza się w stopienie, które
oznacza śmierć intymności. Może synonimem intymnej relacji jest obcowanie, czyli bycie z
kimś blisko, który nie przestaje być obcym. Gdyby rozumienie miłości rozszerzyć o
ujmowanie jej przez Ericha Fromma, to intymny charakter mogłaby mieć też relacja
z rodziną, przyjaciółmi, bóstwem czy obiektami sztuki.

Jak współcześnie rozumiemy i przeżywamy intymność? Jak jest możliwa
intymność w erze portali społecznościowych i mobilnych mediów, które, z jednej strony stały
się katalizatorem tworzenia związków, ale z drugiej strony wynoszą je na powierzchnię życia
społecznego, a intymność wymaga przecież skrytości? Jak może przebiegać kształtowanie
zdolności do intymności w przestrzeni nacechowanej tymczasowością i zmiennością,
natychmiastowością i pozorami łatwości, otwartością na granicy ekshibicjonizmu i anihilacją
rzetelności? Jak budować wymiar personalny intymności, gdy jest ona kolonizowana przez
media i rynek? Jakie czynniki ułatwiają a jakie utrudniają tworzenie relacji intymnej?
Czy są granice intymności? Co daje intymność człowiekowi? Które z faz rozwoju
człowieka mogą być decydujące dla zdolności do intymności i czy jest możliwe wychowanie
do intymności?
Te bardzo ogólne pytania, mogłyby stanowić zarys problematyki II Toruńskiej
Konferencji Integralnej pt. „Intymność – Rozwój – Edukacja”, która odbędzie się 17-18
października w Toruniu.
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Informujemy, że II Toruńska Konferencja Integralna pt. „Intymność – Rozwój – Edukacja”
została objęta patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
Strona: www.knped.pan.pl
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN jest samorządną reprezentacją nauk pedagogicznych,
służącą integrowaniu uczonych z całego kraju, wchodzącą w skład I Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych PAN.
Czasopisma Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN lub zespołów Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN:











Rocznik Pedagogiczny
www.staff.amu.edu.pl/~pedszkol/rocznik_pedagogiczny
Studia Pedagogiczne
www.spedagogiczne.ptp-pl.org
Studia z Teorii Wychowania
www.wydawnictwo.chat.edu.pl/studia-z-teorii-wychowania
Pedagogika Społeczna
www.pedagogium.pl/wydawnictwo/pedagogika-spoleczna.html
Resocjalizacja Polska
www.pedagogium.pl/wydawnictwo/rocznik-resocjalizacja-polska.html
Biuletyn Historii Wychowania
www.historiawychowania.amu.edu.pl/biuletyn.html
Przegląd Pedagogiczny
www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl
Paedagogia Christiana
www.paedchrist.umk.pl
Chowanna
www.chowanna.us.edu.pl
Forum Pedagogiczne
www.forumpedagogiczne.uksw.edu.pl

Informacje organizacyjne
Wszystkich zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji prosimy o przygotowanie
wystąpień na 15 minut.
Do 30 września 2017 roku – termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem:
http://konferencjaintegralna.umk.pl/zgloszenia.html
Do 5 października 2017 roku – dokonanie opłaty konferencyjnej.

Prosimy o uiszczenie opłaty na następujący numer konta:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Bank Millenium S.A. Warszawa
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: Intymność, imię i nazwisko uczestnika.
Udział w II Toruńskiej Konferencji Integralnej „Intymność – Rozwój – Edukacja” jest
odpłatny. Koszty uczestnictwa wynoszą odpowiednio:
opłata z bankietem: 400 zł
opłata bez bankietu: 300 zł
opłata doktoranci / bez bankietu: 150 zł
opłata nauczyciele/praktycy / bez bankietu: 150 zł
dodatkowa opłata za bankiet: 100 zł

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza dostępnego na stronie:
konferencjaintegralna.umk.pl, na adres mailowy konferencja.integralna@wp.pl lub pod
numerem telefonu: 792 891 804.

Z pozdrowieniami,
Komitet organizacyjny

