
  

  

TTHHEE  LLIIBBEERRAALL  AARRTTSS  

 

““LLiibbeerraall””::  nnoo,,  nnoott  tthhee  DDeemmooccrraattss..  

  

AA  lliibbeerraall  aarrttss  eedduuccaattiioonn  ttrraannsscceennddss  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ssppeecciiffiicc  ccaarreeeerrss..  AA  lliibbeerraall  aarrttss  eedduuccaattiioonn  pprreeppaarreess  

ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  cciittiizzeennss  wwhhoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  cchhaannggiinngg  wwoorrlldd  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  

lliivvee..  IItt  eexxppoosseess  ssttuuddeennttss  ttoo  aa  bbrrooaadd  ssppeeccttrruumm  ooff  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  tthhee  hhuummaann  eexxppeerriieennccee  aanndd  tthhee  nnaattuurraall  

wwoorrlldd,,  ffrroomm  ccoonntteemmppoorraarryy  sscciieennccee  ttoo  lliitteerraattuurree,,  mmuussiicc  aanndd  aarrtt..  IItt  eennhhaanncceess  tthhee  sskkiillllss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

aanndd  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg..  IItt  cchhaalllleennggeess  ssttuuddeennttss  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthheeiirr  ccuullttuurraall  hheerriittaaggee,,  ttoo  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo  ddiivveerrssee  

ttrraaddiittiioonnss  aanndd  ooppiinniioonnss  aanndd  ttoo  vvaalluuee  ttrruutthh..  IItt  eennccoouurraaggeess  ssttuuddeennttss  ttoo  ddeevveelloopp  aa  lliiffeelloonngg  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  

iinnqquuiirryy..  IInn  ssuumm,,  aa  lliibbeerraall  aarrttss  eedduuccaattiioonn  ddeevveellooppss  tthhee  wwhhoollee  ppeerrssoonn  wwhhoo  vvaalluueess  kknnoowwlleeddggee  ffoorr  iittss  oowwnn  

ssaakkee  aass  wweellll  aass  ffoorr  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  ssppeecciiffiicc  oobbjjeeccttiivveess..  

<<hhttttpp::////wwwwww..uuwwoosshh..eedduu//ccoolllleeggeess//ccoollss//hhoommee..hhttmm>>  

  

TTwwoo  bbaassiicc  mmeeaanniinnggss  

––  FFrreeee  ooff  vvooccaattiioonnaall  ggooaallss  aanndd  rreessttrraaiinnttss  

––  LLiibbeerraattiinngg  ffoorr  yyoouu  aass  aann  iinnddiivviidduuaall  aanndd  cciittiizzeenn  

  

11..  FFrreeee  ooff  vvooccaattiioonnaall  ggooaallss  aanndd  rreessttrraaiinnttss  

  VVooccaattiioonnaall  eedduuccaattiioonn  ggiivveess  yyoouu  sskkiillllss  ttoo  ppeerrffoorrmm  cceerrttaaiinn  jjoobbss,,  nnoorrmmaallllyy  ffoorr  ssoommeeoonnee  eellssee..    

  LLeeaarrnniinngg  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  wwhhaatt  iiss  uusseeffuull  iinn  aa  vveerryy  rreessttrriicctteedd  sseennssee,,  uussuuaallllyy  wwiitthh  ssoommeeoonnee  eellssee  ddeecciiddiinngg  

wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee..  

  ““IInnssttrruummeennttaall  rraattiioonnaalliittyy..””  

  AA  lliibbeerraall  aarrttss  eedduuccaattiioonn  iiss  nnoott  ddeeffiinneedd  oorr  ddiirreecctteedd  bbyy  vvooccaattiioonnaall  eennddss..    

  IItt  iiss  tthhee  ppuurrssuuiitt  ooff  kknnoowwlleeddggee,,  vvaalluueess,,  aanndd  vviirrttuueess  tthhaatt  aallll  ppeeooppllee  sshhoouulldd  hhaavvee  aass  hhuummaann  bbeeiinnggss..  

  NNoott  lleeaarrnniinngg  ffoorr  iittss  oowwnn  ssaakkee  bbuutt  lleeaarrnniinngg  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall’’ss  ssaakkee,,  aass  aa  ppeerrssoonn..  

  

22..  LLiibbeerraattiinngg  

  TThhee  lliibbeerraall  aarrttss  ffrreeeess  yyoouu..  IItt  lliibbeerraatteess  yyoouu  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  eennaabblleess  yyoouu  ttoo  lliivvee  wwiitthh  aauuttoonnoommyy  aanndd  

iinntteeggrriittyy..    

  ““SSuubbssttaannttiivvee  rraattiioonnaalliittyy..””  UUssiinngg  rreeaassoonn  ttoo  ddeecciiddee  bbaassiicc  vvaalluueess,,  iiddeeaass,,  aanndd  ggooaallss..  

  

AAuuttoonnoommyy  aanndd  iinntteeggrriittyy::    

  FFrreeee  ffrroomm  tthhoouugghhttlleessss  oobbeeddiieennccee  ttoo  aauutthhoorriittyy  oorr  ttrraaddiittiioonn  

  FFrreeee  ffrroomm  uunniinnffoorrmmeedd,,  uunntthhoouugghhttffuull  ppaassssiioonn  

  FFrreeee  ffrroomm  ddiissttoorrttiinngg  pprreejjuuddiiccee  

  FFrreeee  ffrroomm  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn  ooff  iissssuueess  aanndd  iiddeeaass  

  FFrreeee  ffrroomm  uunneexxaammiinneedd  iiddeeaass  

  

  FFrreeee  ttoo  tthhiinnkk  ffoorr  yyoouurrsseellff,,  jjuuddggee  ffoorr  yyoouurrsseellff,,  eevveenn  iinn  ccoommpplleexx  ssiittuuaattiioonnss..    

  FFrreeee  ttoo  ddeevveelloopp  yyoouurr  oowwnn  vvaalluueess..  

  FFrreeee  ttoo  eennggaaggee  iinn  ssoocciieettyy  iinn  aann  iinnffoorrmmeedd  aanndd  tthhoouugghhttffuull  ––  aanndd  eetthhiiccaall  ––  wwaayy..  

  

  

TTHHEE  LLIIBBEERRAALL  AARRTTSS  

aarree  aa  mmeeaannss  ooff    

EEMMPPOOWWEERRMMEENNTT  

  

CCaarreeeerr  ttrraaiinniinngg  iiss  oonnee  ttyyppee  ooff  eemmppoowweerrmmeenntt..  

LLiibbeerraall  aarrttss  eemmppoowweerrss  yyoouu  ttoo  lliivvee  wwiitthh  aauuttoonnoommyy  aanndd  iinntteeggrriittyy..  

  

  



  

  

  

TTHHEE  LLIIBBEERRAALL  AARRTTSS  

 

WWhhaatt  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  lliibbeerraall  aarrttss??  

 

  IInntteelllleeccttuuaall  aannaallyyssiiss..  TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  iiddeeaass,,  vvaalluueess,,  ssoouurrcceess,,  aanndd  iimmpplliiccaattiioonnss..  \\  

 

  BBrrooaadd  eexxppoossuurree  ttoo  iiddeeaass,,  vvaalluueess,,  ccuullttuurreess,,  hhiissttoorriiccaall  ppeerriiooddss,,  mmeetthhooddss,,  aanndd  ddiisscciipplliinneess..  

 

  IInntteeggrraattiioonn::  TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  iinntteeggrraattee  ddiiffffeerreenntt  kkiinnddss  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  ggaaiinn  aa  mmoorree  

ccoommpplleexx  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  uunnddeerrssttaannddiinngg..  IInntteerrddiisscciipplliinnaarryy  lleeaarrnniinngg..  

 

  CCoommpplleexxiittyy::  TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  rreeccooggnniizzee  aanndd  aaffffiirrmm  ccoommpplleexxiittyy  aanndd  aammbbiigguuiittyy,,  ddiiffffeerreenntt  ssiiddeess  ooff  aann  

iissssuuee,,  wwhhaatt  iiss  oonnllyy  ppaarrttiiaallllyy  kknnoowwnn..  

 

  AAsssseessssmmeenntt..  TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  jjuuddggee  rreellaattiivvee  vvaalliiddiittyy  ooff  aarrgguummeennttss  aanndd  ppoossiittiioonnss  aanndd  tt  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  

ooff  iiddeeaass  aanndd  vvaalluueess..  

 

  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  yyoouurr  vviieewwss..  TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  iissssuueess  aanndd  iiddeeaass  ffrroomm  

vvaarriioouuss  ssttaannddppooiinnttss  aanndd  ddiisscciipplliinneess  aanndd  eessttaabblliisshh  yyoouurr  vviieewwss  ----  aanndd  rreeccooggnniizzee  tthheeiirr  lliimmiittss  aanndd  

pprroobblleemmss..  

 

  CCoommmmuunniiccaattiioonn::  TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  vvaarriioouuss  wwaayyss  ((tthhuuss  ttrraaiinniinngg  iinn  wwrriittiinngg  

aanndd  oorraall  ccoommmmuunniiccaattiioonn))..  

 

  EEnnggaaggeemmeenntt::  TThhee  ccuullttiivvaattiioonn  ooff  aa  sseennssee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  

oonnggooiinngg  pprroocceessss  ooff  sshhaappiinngg  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  tthhee  ggoooodd..    

 

      ““CCrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg””  aass  aa  tteerrmm  tthhaatt  eennccoommppaasssseess  tthheessee  aassppeeccttss  ooff  tthhee  lliibbeerraall  aarrttss..  

  

  ““CCiittiizzeennsshhiipp””  aass  aa  ffuunnddaammeennttaall  vviirrttuuee..  WWhhaatt  tthhaatt  iinnvvoollvveess  aanndd  wwhhoo  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aarree        

iissssuueess  tthhaatt  ccaallll  ffoorr  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg..  

 

 


