KURS
Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym
Autor kursu

Dr Stanisław Lenik

Dziedzina wiedzy

Socjologia narodu

Forma zajęć

Ćwiczenia konwersatoryjne

Liczba godzin

30

Cena Kursu

250,00 zł/1os.

Terminy

Do ustalenia z zainteresowanymi

Cel kursu

Opis, analiza i wyjaśnienie fenomenu narodu jako społeczności naturalnej
powszechnie występującej w dziejach, jej roli w ukonstytuowaniu
osobowej tożsamości człowieka, oraz w zbiorowych dążeniach
nastawionych na trwanie i rozwój tej kulturowej wspólnoty jako gwaranta
realizacji zarówno praw osobowych jak i dobra wspólnego

Opis szczegółowy

1.
Krytyczny przegląd koncepcji wychowania w świetle doświadczeń
powojennych - wnioski
2.
Realistyczna koncepcja osoby w społeczności wobec
kolektywistycznych i indywidualistycznych utopii
3. Warunki zrównoważonego dopełniania się i uzupełniania organizacji
państwowej i wspólnoty narodowej
4.
Kulturowa i politologiczna (kreacjonistyczna) koncepcja narodu w
rzeczywistości polskiej i europejskiej - wnioski
5.

Wiedza, uczucia i zachowania jako składniki tożsamości narodowej

6.
Patriotyzm, ojczyzna, prawa narodów w nauczaniu społecznym Jana
Pawła II
7.
Naród i ojczyzna jako rzeczywistość nie do zastąpienia i jako
gwarant tworzenia wszelkich innych społeczności
8.
Zagrożenie narodu - kultury przez dyktaturę jednostronnego
ekonomizmu (wersja marksistowska i liberalna)
9.

Kultura narodu źródłem suwerenności społeczeństwa

10. Tożsamość - wymiar osobowy i zbiorowy.
11. Polska tożsamość pulsująca. Wyjściowy kapitał tożsamości w roku
1989
12. Perypetie polskiej tożsamości narodowej po 1989 roku
13. Wartości centralne (rdzenne) kultury punktem odniesienia dla
tożsamości narodowej
14. Praktyki medialne wobec wartości centralnych po 1989 roku w Polsce
15. Tożsamość narodowa jako podstawa podmiotowości zbiorowej
Dlaczego warto
dołączyć

Powody indywidualne, osobiste: powszechne i narastające problemy z
osobową tożsamością, której bardzo ważnym aspektem jest tożsamość
narodowa jako fundament tożsamości kulturowej i społecznej. Bez
uporania się z tym problemem nie jesteśmy zdolni świadomie i
refleksyjnie kierować własnym życiem.
Powody społeczne: przezwyciężenie bierności, apatii i bezradności
zbiorowej coraz bardziej powszechnej w naszym kręgu kulturowym.
Istnieją bowiem problemy i potrzeby, których nie jesteśmy w stanie
rozwiązać i zaspokoić indywidualnie. Tożsamość narodowa w wymiarze
indywidualnym i zbiorowym jest kluczowym warunkiem twórczej
aktywności, podmiotowości i umiejętności rozumnego kierowania życiem
indywidualnym i wspólnotowym.
Najbardziej znaczącym i oryginalnym wkładem socjologii polskiej w
socjologię światową jest właśnie polska socjologia narodu. Kurs
wydobywa z zapomnienia ten bardzo ważny i ciekawy dorobek.

Do kogo kurs jest
kierowany

Do wszystkich bez wyjątku. Wszak na pytanie : „kim jesteś?"
zdecydowana większość ludzi na świecie odpowiada według kryteriów
narodowych: Polakiem, Serbem, Gruzinem itp. Tak było, tak jest i
wszystko na to wskazuje, że tak dalej będzie.
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