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XVII Europejskie Forum szkolnego nauczania religii   
 
Szanowni Państwo, 
w imieniu Kuratorium EuFRES mamy zaszczyt  zaprosić do wzięcia udziału w naszej kolejnej 
konferencji. Odbędzie się ona w Katowicach, w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2016 roku. Temat 
spotkania brzmi: Nauczanie religii w szkole jako towarzyszenie w drodze do Emaus – społeczeństwo 
europejskie pomiędzy szybkimi przemianami a chrześcijańską tożsamością. 
 Zgodnie z tradycją EuFRES w konferencji biorą udział naukowcy oraz osoby odpowiedzialne za 
nauczanie religii w szkołach publicznych w poszczególnych krajach europejskich. EuFRES jest 
niezależnym gremium pedagogiczno-religijnych badań oraz wymiany doświadczeń w obszarze 
szkolnego nauczania religii. Inicjatywa ta ma początek w środowisku katolickim, ale jest otwarta na inne 
wyznania. Jest ona niezależna finansowo od publicznych narodowych, czy europejskich instytucji. Nasze 
statuty przewidują,  że wszyscy uczestnicy sami ponoszą koszty podróży i uczestnictwa w konferencji, 
wnosząc również wkład w całościowe koszty organizacji spotkania. Kuratorium, wybierane przez 
zgromadzenie plenarne jest odpowiedzialne za wszystkie działania dotyczące organizacji spotkania, 
włącznie z powołaniem konferencji studyjnych oraz rozpatrzeniem aktualnych pytań  dotyczących 
wychowania i kształcenia, będących w kręgu wspólnych zainteresowań członków EuFRES. Statuty 
organizacji, które znajdują się na stronie internetowej, zawierają wytyczne dla regulaminu spotkań. 
 Podczas 17. Konferencji EuFRES odbędzie się debata nad problematyką, dotyczącą wkładu 
szkolnego nauczania religii w kształtowanie więzi europejskich społeczeństw. Na szczególną uwagę 
zasługuje kwestia: jaką rolę mogłoby odgrywać nauczanie religii na drogach wiary w kontekście aktualnej 
sytuacji społeczno-religijnej w poszczególnych krajach. Jest to temat studyjny zarówno referatów 
zaproszonych ekspertów, jak również wymiany doświadczeń uczestników z poszczególnych krajów. 
 W załączonych materiałach znajduje się szczegółowy program spotkania w Katowicach  
i formularz zgłoszenia. Tak jak w poprzednich konferencjach, również i tym razem będą do dyspozycji 
tłumaczenia referatów w języku włoskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim. Podczas 
posiedzeń zostaną również zapewnione tłumaczenia bieżących  wystąpień.  
 Uprzejmie prosimy Państwa o przekazanie tej informacji osobom, które mógłby interesować 
zaproponowany temat, jak również tym, którzy zajmują się naukowo wskazanym obszarem badań lub są 
odpowiedzialne za szkolne nauczanie religii. 
 Jak to było w zwyczaju, także i tym razem w naszym programie wzięto pod uwagę możliwość 
zabrania głosu na temat sytuacji w poszczególnych krajach w formie swobodnej wypowiedzi lub 
przygotowanego wcześniej krótkiego referatu. Również Państwo jesteście serdecznie zaproszeni do 
podzielenia się osobistym doświadczeniem w tym względzie. Poniżej znajdują się szczegółowe 
wskazówki. 
 
 Mając nadzieję na Państwa udział w konferencji, z radością oczekujemy na spotkanie  
w Katowicach.  
 
 
 
 

    Filippo Morlacchi                      Roman Buchta 
   Prezydent EUFRES                          Sekretarz Generalny EuFRES 
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Temat konferencji: 
 

Nauczanie religii w szkole jako towarzyszenie w drodze do Emaus –  
społeczeństwo europejskie pomiędzy szybkimi przemianami a chrześcijańską tożsamością 

 
 Społeczne przemiany w Europie, zapoczątkowane w dwóch ostatnich dziesięcioleciach XX wieku 
doprowadziły do radykalnych przeobrażeń religijno-kulturowych. Złożoność otaczających nas kontekstów 
życiowych, wszechobecny pluralizm systemów oferujących „obojętność” celów i wartości życiowych, 
stawiają ludzi przed niespotykanymi wcześniej wymaganiami odnośnie do kształtowania wizji własnego 
świata. W konsekwencji, wielu ochrzczonych staje wobec problemu utraty własnej tożsamości religijnej. 
Pośród mnóstwa „głosów”, które obiecują sensowne i spełnione życie, chrześcijańskie orędzie jawi się 
jedynie jako jedna z wielu propozycji. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest „ofertą”, która zmuszona jest 
dowodzić swojej sensowności i słuszności w wielogłosowym koncercie. 
 Na skutek dokonujących się przemian, w ostatnich latach zmienił się również kontekst szkolnego 
nauczania religii. Znacząco wzrasta liczba uczennic i uczniów, którzy biorąc udział w nauczaniu religii, nie 
posiadają jednak osobistego doświadczenia wiary. Według relacji nauczycieli religii z wielu europejskich 
krajów, duża część z nich nie potrafi poprawnie wykonać znaku krzyża i nie zna modlitwy Ojcze nasz. 
Również sam budynek kościoła i celebrowana w nim niedzielna liturgia są dla większości uczniów obce, zaś 
działalność charytatywna i misyjna pozostają nieznane. W licznych europejskich rodzinach trudno mówić o 
jakiejkolwiek formie wychowania chrześcijańskiego, czy religijnego. Niekorzystną sytuację potęguje także 
fakt niepewności w wierze oraz brak wypracowanego „religijnego aparatu pojęciowego”. Wśród 
niekorzystnych przyczyn społecznych wskazać należy na szeroko rozpowszechniony dystans do wiary  
i Kościoła. Niektórzy rodzice, z definicji odrzucają wychowanie religijne, kierując się fałszywie rozumianym 
respektem dla wolności dziecka, któremu pragną pozostawić możliwość samodzielnej decyzji w kwestiach 
wiary. Zapomina się przy tym, iż w pełni świadomie można opowiedzieć się za lub przeciw tylko temu, co 
się wcześniej dobrze poznało. Znacząca część rodziców skłania się także, aby swój niezbywalny obowiązek 
religijnego wychowania dzieci (zob. DWCH 3) powierzyć „fachowcom“ w parafii i w szkole.   
 W sytuacji, gdy wiele dzieci i młodzieży w Europie ma jedynie okazjonalny kontakt z parafią, szkolne 
nauczanie religii jest dla nich najważniejszym miejscem spotkania z orędziem chrześcijańskim. Nauczanie 
religii stwarza więc „możliwość nie do pogardzania” (por. CT 69), aby przez wiele lat systematycznie 
stawiać i wspólnie rozważać podstawowe życiowe pytania, poszukując na nie odpowiedzi w świetle 
Ewangelii. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż wizja życia współczesnych uczniów kształtuje się w 
kontekście religijnego pluralizmu. Koegzystencja chrześcijan - katolików i protestantów z przedstawicielami 
innych religii należy już od dawna do szkolnej rzeczywistości. Od wielu dziesięcioleci żyje w Europie 
mniejszość muzułmańska, która poprzez trwającą w ostatnich miesiącach imigrację uchodźców, znacząco się 
powiększyła i nadal wzrasta. W niektórych krajach, duża część obywateli jest od pokoleń bezwyznaniowa.  
Obok tego, coraz częściej dochodzi do głosu religijność rozproszona z tendencjami synkretycznymi. 
Socjolodzy religii mówią o religijności typu  „patchwork“ lub „bricolage“. Ten społeczny trend znajduje 
swoje odzwierciedlenie również w szkole. Nawet w klasach jednorodnych pod względem konfesyjnym, 
uczniowie prezentują bardzo zróżnicowanie nastawienie do wiary i do Kościoła. U wielu dzieci i młodzieży 
objętych nauczaniem religii, obserwuje się zarówno dużą otwartość i autentyczne zainteresowanie orędziem 
chrześcijańskim, jak i mocno zdystansowany stosunek do Kościoła. 
 W tej sytuacji, uzasadnionym wydaje się postawienie głównego pytania naszego forum: W jaki 
sposób szkolne nauczanie religii może towarzyszyć młodym ludziom w różnych krajach europejskich  
w drodze do „dzisiejszego Emaus“? 

 



Program 
 

 

Środa   
30 marca 2016 

Do godz. 
17.00    

Przylot na lotnisko w Krakowie lub w Katowicach – transfer do 
Domu św. Marcina (Centrala Caritas) lub do Park Hotel Diament  

 18.00 Zakwaterowanie  

 19.00 Kolacja (Dom św. Marcina) 

OTWARCIE FORUM  20.00 Rozpoczęcie obrad  

Prezentacja programu i uczestników spotkania  

Słowo powitania: 

- J.E. ks. abp dr Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki  
- Ks. prof. Filippo Morlacchi, Prezydent EuFRES 

 
 

Czwartek 
31 marca 2016 

8.00 Msza Święta (przygotowanie: grupa hiszpańska) 

 8.45 Śniadanie 
WYKŁAD I 9.30 Europa społeczeństwem coraz bardziej złożonym i 

różnorodnym. Europejscy uczniowie pomiędzy obojętnością 
zsekularyzowaną, pozytywistycznym podejściem, strachem 
przed przyszłością i poszukiwaniem sensu. 
PROF. DR. MICHAEL EBERTZ, FREIBURG  

 10.30 Przerwa – kawa  
 11.00 Praca w grupach językowych  
 11.45 Przedstawienie pracy w grupach i pytania do prelegenta 
 12.30 Obiad (Dom św. Marcina) 
REFLEKSJE 15.00 Refleksja przedstawicieli poszczególnych państw – I  
 16.30 Przerwa – kawa  
REFLEKSJE 17.00 Refleksja przedstawicieli poszczególnych państw - II 
 18.30 Kolacja  
 19.00 Program kulturalny 
 
 
Piątek 
1 kwietnia 2016 

8.00 Msza Święta (przygotowanie: grupa włoska) 

 8.45 Śniadanie 
WYKŁAD II 9.30 Nauczanie religii jako towarzyszenie: od powierzchności do 

duchowości, do osobistego poznania Boga wcielonego. DR 
HAB. ELŻBIETA OSEWSKA – TARNÓW, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 
ZAWODOWA 

 10.30 Pytania do prelegenta 
 11.00 Przerwa 
REFLEKSJE 11.30 Refleksja przedstawicieli poszczególnych państw - III 
 12.30 Obiad 
REFLEKSJE 14.30 Refleksja przedstawicieli poszczególnych państw - IV 
PROGRAM 
KULTURALNY 

17.00 Wyjazd do Zabrza i zwiedzanie zabytkowej kopalni Guido 
(www.kopalniaguido.pl) 

  Kolacja w Zabrzu 

http://www.kopalniaguido.pl/


 22.30 Powrót do Centrum Caritas/hotelu 
 

 
Sobota 
2 kwietnia 2016 

8.00 Msza Święta (przygotowanie: grupa niemiecka) 

 8.45 Śniadanie 
 9.30 Podsumowanie prac – wprowadzenie i praca w grupach 

językowych  
 10.30 Przerwa 
PLENUM 11.00 Zgromadzenie plenarne forum 2016 
WNIOSKI  Zatwierdzenie komunikatu końcowego 
 12.30 Obiad 
PROGRAM 
KULTURALNY 

13.30 Wyjazd do Krakowa – zwiedzanie miasta 
Kolacja w Krakowie i powrót 

   
 
Niedziela 
3 kwietnia 2016 

8.00 Msza Święta (z kapłanami mieszkającymi w Domu św. Józefa) 

 9.00 Śniadanie 
 około 9.30 Wyjazd 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

* * * * * 
 

* W PROGRAMIE KONFERENCJI EUFRES PRZEWIDZIANO MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W CODZIENNEJ EUCHARYSTII.  
KSIĘŻY PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ ALBY ORAZ BIAŁEJ STUŁY.  
 

* * * * * 
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Temat konferencji: 
 

Nauczanie religii w szkole jako towarzyszenie w drodze do Emaus –  
społeczeństwo europejskie pomiędzy szybkimi przemianami a chrześcijańską 

tożsamością 
 
 

Wymiana doświadczeń 
 
Wszyscy uczestnicy Forum są zaproszeni do przedstawienia omawianego zagadnienia  
w optyce własnego kraju. 
  
Kryteria dotyczące przygotowania wystąpienia:  
 

1. Centralnym zagadnieniem jest ukazanie roli szkolnego nauczania religii na drogach do 
osbistego doświadczenia wiary dzieci i młodzieży.  Uzasadnionym wydaje się dokonanie 
wstępnej diagnozy sytuacji katechetyczno-pastoralnej adresatów nauczania religii w 
poszczególnych społeczeństwach Europy.  

2. Prosimy o nadsyłanie referatów do 29 lutego 2016 r.  
3. Opracowanie,  nieprzekraczające trzech stron A4, powinno zostać przygotowane w dwóch ze 

wskazanych języków: włoski, hiszpański, niemiecki i angielski. 
4. Osoby, które przygotują referat otrzymają obiniżkę kosztów uczestnictwa w Forum w 

wysokości 50 Euro.  
5. Wystąpienie nie powinnno przekroczyć 15 minut. Istnieje możliwość wykorzystania 

prezentacji Powerpoint.  
6. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają teksty poszczególnych referatów.  

 
 
Referaty należy nadsyłać na adres Sekretariatu Forum 2016:  
 
Ks. dr Roman Buchta 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach  
Telefon: +48 698 639 297;   
E-mail: r.buchta@wp.pl 
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społeczeństwo europejskie pomiędzy szybkimi przemianami a chrześcijańską 
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Prelegenci: 
 

 
 
 
PROF. DR. MICHAEL N. EBERTZ,   
 
Hochschule Freiburg 
 
 

 
 
 
DR HAB. ELŻBIETA OSEWSKA,  
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
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Nauczanie religii w szkole jako towarzyszenie w drodze do Emaus –  
społeczeństwo europejskie pomiędzy szybkimi przemianami a chrześcijańską 

tożsamością 
 

 
Zgłoszenie 

 
 
Członkowie EuFRES oraz osoby chętne do udziału w XVII Konferencji EuFRES proszone są o 
przesłanie formularza zgłoszenia z aktualnymi informacjami do 1 lutego 2016, również w 
przypadku jeśli ktoś nie przewiduje swojego udziału.   
W późniejszym terminie należy podać informację dotyczącą czasu i miejsca przyjazdu, celem 
zorganizowania transferu z lotniska.   
 
 
 
 
 
Zgłoszenia należy przesłać na adres:  
 
Sekretariat Generalny EuFRES 
 
 
Ks. dr Roman Buchta 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach  
Telefon: +48 698 639 297;   
E-mail: r.buchta@wp.pl 
 
Do 1 lutego 2016 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA  
 

(Proszę przesłać do Sekretarza Forum na adres e-mail: r.buchta@wp.pl do 1.02.2016) 
 

XVII. Europejskie Forum nauczania religii w szkołach  
Katowice, 30.03 – 3.04.2016  

Nazwisko, Imię   ..............................................................................................................  

Tytuł akademicki, Zawód    ................................................................................................  

Adres pocztowy   ..............................................................................................................  

Telefon  ……………………………………………   Fax   .........................................................................  

E-mail    ..........................................................................................................................  
 
 
1. Udział w XVII Europejskim Forum nauczania religii w szkołach  

 Potwierdzam swój udział   Nie wezmę udziału  

2.   Wniosę pełną opłatę konferencyjną w wysokości 400,00 € zawierającą wpisowe, pełne 
wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym. 

 

3.   Oczekuję finansowego wsparcia mojego udziału w konferencji. 
 (tylko w przypadkach uwzględnionych przez Statut EuFRES w Artykule 6) 
 
5.  Uwzględniając własne możliwości, deklaruję pracę w grupie językowej  

 włoskiej     hiszpańskiej     niemieckiej   angielskiej    polskiej     
 

6.   Przygotuję referat w dwóch językach  
    (W związku z tym otrzymam obniżkę kosztów w wysokości 50,00 €) 
 
7.  Inne uwagi dla organizatorów konferencji. 

  ..............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 
     ………………………………………                 ........................................................................................  
        (Miejsce i data )                                                           (Podpis) 
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         Wydział Teologiczny  
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
            www.wtl.us.edu.pl       www.archidiecezja.katowice.pl 
 
 

 

 
 

http://www.eufres.org/
http://www.renovabis.de/
http://www.chiesacattolica.it/
http://www.wtl.us.edu.pl/
http://www.archidiecezja.katowice.pl/

	XVII Europejskie Forum szkolnego nauczania religii
	XVII Europejskie Forum szkolnego nauczania religii
	Program
	Otwarcie forum 
	Wykład I
	Refleksje
	Refleksje
	Wykład II
	Refleksje
	Refleksje
	Program kulturalny
	Plenum
	Wnioski
	Program kulturalny

