Katowice/Wiedeń, 15.02.2021
Szanowni członkowie EuFRES,

w związku z utrzymującą się w Europie pandemią koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzonymi
ograniczeniami, zaplanowane w Wiedniu tego roku w dniach od 7 do 11 kwietnia XIX Forum EUFRES Dialog kultur
w Europie- wyzwaniem dla szkolnego nauczania religii decyzją Kuratorium EuFRES zostało przeniesione na rok
2022 (20-24.04). Tematyka spotkania oraz miejsce nie ulegają zmianie.
Wsłuchując się w głos wielu członków EuFRES, aby nie rezygnować całkowicie z możliwości naszego
spotkania, proponujemy, aby w 2021 roku odbyło się ono w bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich formie online.
Konferencja odbędzie się w piątek 9 kwietnia 2021 r w godzinach do 15.00 – 18.00. Tematem spotkania
będzie „Nauczanie religii w szkołach wobec pandemii koronawirusa COVID-19”.
W zamyśle Kuratorium, tegoroczne spotkanie nie jest rozumiane jako kolejne Forum EuFRES, lecz jako
okazja do wymiany doświadczeń w trudnym czasie pandemii oraz – co równie istotne – do podtrzymania naszych
koleżeńskich relacji. Do udziału w spotkaniu zapraszamy aktualnych członków EuFRES oraz rekomendowane
przez nas osoby – zainteresowane problematyką nauczania religii w szkołach.
Spotkanie zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM, do której bezpłatny dostęp zapewni
Archidiecezja katowicka (Polska). Ze względów technicznych, prosimy, aby przesyłać informację o chęci
uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy Sekretarza Generalnego EuFRES dr. Piotra Kubiaka
(piotr.kubiak@kphvie.ac.at). Osoby zgłoszone otrzymają link do logowania się na platformie ZOOM. Wzorem
poprzednich konferencji w programie przewidziano wystąpienia prelegentów oraz pracę w grupach roboczych.
Prosimy zatem o wskazanie wybranej grupy językowej (angielski, niemiecki, polski, włoski). Uczestnicy spotkania
zostaną w odpowiednim momencie przekierowani przez organizatora technicznego (Host) do wybranej grupy
językowej. Ostania część konferencji (Forum) przewidziana została w formie koleżeńskiego spotkania.
Rozpoczynając okres duchowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Chrystusa, życzymy Wam
owocnego przeżycia tego czasu, zdrowia oraz pozostajemy z nadzieją na przyjęcie zaproszenia do udziału w
konferencji i radosne spotkanie w naszej wspólnej „drodze do Emaus”.
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Program spotkania:
15.00
15.10 – 16.10
16.15 – 17.00
17.10 – 18.00
18.00

Otwarcie konferencji - prof. Roman Buchta – Prezydent EuFRES
Nauczanie religii w czasach pandemii w świetle doświadczeń wybranych krajów Europy
Austria, Polska, Hiszpania/ Włochy
Spotkanie w grupach językowych
Spotkanie na Forum – „Głos dla wszystkich”
Zakończenie spotkania

