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Grupa docelowa: uczniowie oraz pracownicy oświatowi, w szczególności dyrektorzy 
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Konferencja jest związana z problemami i wyzwaniami nauczania światopoglądowego w polskiej 
szkole. W szczególności z szeroko dyskutowanym problemem alternatywnego nauczania dla uczniów 
nieuczęszczających na zajęcia katechetyczne. Organizatorzy chcą zmierzyć się z kluczowymi 
problemami nauczania etyki w polskich szkołach, aby wskazać moŜliwe ich rozwiązania. Istotnym 
zamierzeniem jest takŜe rozwaŜenie innych, poza etyką, alternatyw dla uczniów nieuczęszczających 
na katechezę. Konferencja ma charakter naukowy, promocyjny oraz instruktaŜowy. Poza naukową 
analizą problemów polskiego nauczania światopoglądowego, ma promować wśród uczniów i 
pracowników oświatowych zajęcia z etyki, religioznawstwa oraz nauki pogłębionego myślenia 
(filozofia) - jako przedmiotów ciekawych i waŜnych w kształtowaniu człowieka rozumiejącego 
współczesny świat. Organizatorzy chcą równieŜ dostarczyć wiedzę na temat tego, jak realizować 
swoje prawa w zakresie edukacji światopoglądowej i wolności sumienia. MA



Program konferencji: 
 
Słowo wstępne, przywitanie 
Paweł Borecki 
 
1. Nauczanie religii w polskiej szkole przed 1989 r. 
dr Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska (WyŜsza Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie) 
 
2. Dylematy konstytucyjności nauczania religii i etyki w szkole 
dr Paweł Borecki (Katedra Prawa Wyznaniowego UW) 
 
3. Problemy z nauczeniem etyki w polskich szkołach przed Trybunałem w 
Strasburgu. 
mgr Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka) 
 
DYSKUSJA i pytania 
 
4. Religia w amerykańskiej szkole 
prof. Tadeusz Jacek Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) 
 
5. Nauczanie religijne i światopoglądowe w wybranych krajach europejskich 
mgr Przemysław Błachut-Florjanowicz (Katedra Prawa Konstytucyjnego UW) 
 
6. Wyznania mniejszościowe w polskiej szkole 
dr Andrzej Wójtowicz (dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej) 
 
DYSKUSJA i pytania 
 
7. Jak poprowadzić ciekawe zajęcia z etyki. Programy i podręczniki 
prof. Magdalena Środa (Wydział Filozofii UW) 
 
8. Filozofia dla młodzieŜy 
dr Krystyna Starczewska (twórczyni i dyrektor "Bednarskiej", prezes Krajowego Forum 
Oświaty Niepublicznej) 
 
9. O moŜliwościach i niemoŜliwościach nauczania religioznawstwa w polskich 
szkołach publicznych 
mgr Marcin K. ZwierŜdŜyński (Instytut Religioznawstwa UJ) 
 
10. Kampania „Etyczna szkoła” – krótka prezentacja komponentów i załoŜeń 
Mariusz Agnosiewicz, PSR 
 
DYSKUSJA i pytania 
 
Jedno wystąpienie: ok. 20 min 
 
Kontakt z organizatorami: (22) 635 81 87 lub psr@racjonalista.pl  
WWW: psr.racjonalista.pl oraz libetlex.blox.pl  


