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Mroczne     wieki? 

Znaczenie średniowiecza



VIII Interdyscyplinarne  
Warsztaty Filozoficzne on-line 
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Przez wielu średniowiecze nazywane jest „mrocznymi wiekami”. Każdy kto miał chociaż nie- 
wielką styczność z dorobkiem tej epoki wie, że to ogromny błąd. Przez długie stulecia składające 
się na całą epokę, kształtowała się myśl filozoficzna przede wszystkim po to, by „pod rękę” z teolo- 
gią uzasadniać prawdy wiary. Dla historyków (a także filozofów) nie jest tajemnicą, że średniowiec-
ze to okres kluczowych przemian, pełny innowacji w różnych dziedzinach (transporcie, rolnictwie 
czy handlu), rozpoczynający historię wielkich odkryć geograficznych czy w końcu dający się poznać 
jako epoka niekwestionowanego rozkwitu kultury. W średniowieczu wykreowano wzory idealne-
go władcy, rycerza czy świętego – ascety, które służyły następcom za inspirację dla tworzenia różne-
go rodzaju praw. Ponadto średniowieczni uczeni nie stronili od wielkich dyskusji, w których ścierały 
się rozmaite koncepcje dotyczące tak porządku ziemskiego, jak i natury Boga. Ich myśl wzorowała 
się na starożytnych ideach, czerpiąc przy okazji z mądrości muzułmańskich myślicieli, a tym co ich 
wyróżniało było szczególne odwoływanie się do Boga. 

Jakie znaczenie dla współczesności ma filozofia średniowieczna? 
Jakie były jej korzenie i czy potrafimy rozpoznać jakie wartości wniosła 
do rozwoju naszej cywilizacji? 
Co kryło się w myśli wielkich tego okresu? 

Spróbujmy wspólnie znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań, w tegorocznej edycji 
Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych.

wf.upjp2.edu.pl
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W drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 Wydział Filozoficzny UPJPII po raz ósmy 
organizuje interdyscyplinarne warsztaty filozoficzne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, 
która chce poznać nowe, często nieznane oblicza i zastosowania filozofii. Warsztaty posłużą wzbo- 
gaceniu wiedzy i poszerzeniu horyzontów uczestników, a zatem mogą stanowić cenne uzupełnie-
nie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Przede 
wszystkim jednak będą one okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Celem 
warsztatów jest uświadomienie, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pra-
cy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, 
ekonomicznego i kulturalnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warsztaty prowadzone są na platformie internetowej. 
Warsztatom towarzyszył będzie konkurs. Osoby, które najlepiej wywiążą się proponowanych zadań 
otrzymają cenne nagrody: 

Finaliści konkursu otrzymają indeksy na studia pierwszego stopnia na kierunku Filozofia na 
Wydziale Filozoficznym UPJPII oraz nagrody rzeczowe. Dla zwycięzcy przewidziano dodatkowo, 
w przypadku podjęcia studiów, stypendium na pierwszym roku w wysokości 500 zł miesięcznie. 
Dla osoby, która zajmie drugie miejsce, przewidziano stypendium naukowe na pierwszym roku 
studiów w wysokości 200 zł miesięcznie, a w przypadku trzeciego miejsca – 100 zł. Regulamin 
przyznawania stypendiów znajduje się na stronie internetowej.

Wszystkim uczestnikom wydane zostaną zaświadczenia o udziale w warsztatach filozofi- 
cznych. Stosowne zaświadczenie otrzymają także nauczyciele-koordynatorzy warsztatów  
w danej placówce. Zaś dla szkoły, z której młodzież zbierze łącznie największą liczbę punktów, 
przewidziana jest nagroda w postaci cennych publikacji edukacyjnych (lista tytułów jest ustalana 
z biblioteką szkolną). 

Warsztaty prowadzone będą metodą elerningu – kontakt z wykładowcami możliwy będzie  
dzięki platformie edukacyjnej Moodle.

Cały projekt składa się z następujących etapów:
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Cały projekt składa się z następujących etapów:

1) do 20 lutego 2021 r. – Zapisy uczestników warsztatów poprzez przesłanie zgłoszenia na 
e-mail: warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl. Zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko 

ucznia; e-mail ucznia; nazwę szkoły; klasę; tytuł, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
2) 21 lutego 2021 r. uczestnicy warsztatów otrzymają drogą e-mailową login i hasło do swojego 

indywidualnego konta na platformie edukacyjnej wraz z instrukcją korzystania z niej. 
3) od 22 lutego do 20 marca 2021 r. – Uczestnicy warsztatów posiadają dostęp do zamiesz- 

czonego na platformie zestawu materiałów dydaktycznych (w formie tekstów, filmów, prezentacji, 
quizów). Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie zobowiązane są do wykonania zadań załączo- 
nych do trzech zestawów – każdy uczestnik warsztatów sam wybiera spośród podanych tematów 
te, które go interesują! Za zadania konkursowe w każdym temacie można uzyskać 0-20 punktów.

4) do 27 marca 2021 r. – Organizatorzy warsztatów sprawdzają nadesłane rozwiązania  
i tworzą listę finalistów.

5) 17 kwietnia 2021 r. – Finał warsztatów. Finaliści konkursu biorą udział w ostatnim etapie, 
który będzie polegał na analizie losowo wybranego fragmentu tekstu filozoficznego. Etap ten 
nie zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy z filozofii, oceniana będzie samodzielność, rzetelność  
i kreatywność odpowiedzi. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, spotkanie będzie miało 
miejsce w budynku dydaktycznym UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie, w innym wypad-
ku zorganizowane zostanie wydarzenie online.

 
Wykaz zagadnień tegorocznej edycji konkursu pojawi się już niedługo na naszej stronie 

internetowej: www.warsztaty.filozofia.upjp2.edu.pl

Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: 

warsztaty.filozofia@upjp2.edu.pl
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