KOMUNIKAT I
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu
„Edukacja-Społeczeństwo”
Edukacja i pedagogika w gąszczu pluralizmu religijności i areligijności
pod patronatem Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN
(Wydział Nauk Społecznych, 19-20 listopada 2018 r.)
Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do
wspólnej pracy w ramach cyklu konferencji naukowych „Edukacja - Społeczeństwo”. Pierwszą
konferencję pragniemy poświęcić tematowi Edukacja i pedagogika w gąszczu pluralizmu
religijności i areligijności.
Pluralizm jest żywotną siłą nowoczesnych społeczeństw demokratycznych, jest także wartością,
dzięki której w przestrzeni społecznej mogą pojawiać się różnorodne głosy, także te sprzeczne i
konkurujące ze sobą. Pluralizm jest jednocześnie siłą i wartością, która wciąż dopomina się dyskusji
ze względu na stale obecne dążenia centralistyczne i monistyczne. Rozwijając tę ideę, pragniemy
zaprosić Państwa do wspólnego namysłu nad warunkami i kondycją pluralizmu w odniesieniu do
religijności, areligijności w warunkach polskiej edukacji i myśli pedagogicznej.
Pluralizm rozumiany jako możliwość nieskrępowanego rozwijania różnych potencjałów odnosi się
także do sfery edukacji, co więcej - sfera ta może być rozumiana jako podstawowa platforma
porozumienia między różnymi filozofiami życia i stylami egzystencji w ludzkim świecie, w tym
tymi odnoszącymi się do obszarów religii.
Pragniemy zastanowić się nad rzeczywistym i wyobrażonym charakterem pluralizmu religijnego w
polskich praktykach szkolnych i teoriach edukacyjnych. Wielość, rozumiana jako niejednorodność
sądów, ocen i wartości, wymaga postawy otwartości i życzliwej interpretacji wobec innych
sposobów myślenia, wyrażania przekonań i wierzeń. Pytamy zatem o możliwości realizowania tych
postulatów przez polski system edukacji.
Proponowane obszary dyskusji:
- Wokół konfliktu pluralizm - monizm w kontekście zagadnienia religijności /areligijności
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- Edukacja religijna w pluralistycznym świecie - ku tworzeniu platformy wymiany doświadczeń
- Edukacja religijna w zachodnich demokracjach
- Edukacja religijna a edukacja obywatelska
- Na przecięciu dyskursów: edukacja (religijno)moralna w neoliberalnym świecie

WAŻNE INFORMACJE:
1. Termin konferencji: 19-20 listopada 2018 r.
2. Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2018 r. (formularz zgłoszenia w załączniku)
3. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail Sekretarza Konferencji dr Sylwestra Zielki:
pedsz@ug.edu.pl
4. Opłatę konferencyjną wysokości 400 zł prosimy kierować na konto: 59 1240 1271 1111 0010
4368 2415 z dopiskiem w tytule przelewu: K756-18
5. Wszelkie zapytania prosimy kierować do Sekretarza Konferencji: pedsz@ug.edu.pl, tel.: 697-178761
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