Mednarodni simpozij
»Šola kot prostor dialoga med vero,
znanostjo in umetnostjo«
Zavod sv. Stanislava, 9.–12. maj 2013

PROGRAM
Petek, 10. maj 2013
8.30
Dvorana
8.45
Dvorana

10.30 – 11.00
Atrij
11.00 – 12.45
Galerija 3

UVOD IN POZDRAV
POMEN ETIKE ZA PRIHODNOST DRUŽBE
moderator: Mag. Gregor Celestina
predavatelji:
Prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije znanosti in
umetnosti: Etika kot most med znanostjo in vero
Prof. dr. Günter Virt, član etične komisije pri EU v Bruslju: Evropska etika
in njena vloga pri sprejemanju zakonodaje EU; prispevek teološkega etika
v sekularizirani Evropi
Mag. Klemen Žumer, svetovalec v Evropskem parlamentu, nekdanji dijak
ŠKG: Etika in mladi konkretno
razprava
odmor
PREPLETETANJE VERE IN ZNANOSTI
moderator: Dr. David Puc
predavatelji:
Jože Mlakar, prof., nekdanji ravnatelj ŠKG: Od vere do znanosti
Mag. Nasta Zupančič, profesorica kemije na ŠKG: Vera in umetnost v
poučevanju kemije

Dr. Drago Čepar, nekdanji direktor Urada za verske skupnosti: Veri in
omiki
Jošt Klemenc, dr. med., nekdanji dijak ŠKG
11.00 – 12.45
Dvorana

razprava
KULTURNA RAZSEŽNOST VERE
moderator: Simon Feštanj, prof.
predavatelji:
Doc. dr. Igor Škamperle, docent sociologije na Filozofski fakulteti UL:
Verska vzgoja kot dejavnik oblikovanja osebne in kolektivne identitete
Doc. dr. BraneSenegačnik, docent na oddelku za klasično filologijo na
Filozofski fakulteti UL: Srečanje z nerazložljivim (Kako brati poezijo v šoli?)
Olivera Koprivica, profesorica religijskega pouka iz Srbije
Jože Kurinčič, profesor slovenščine na ŠKG: Sveto v poeziji
razprava

11.00 – 12.45
Galerija 2

19.00 – 21.00
Dvorana

VLOGA RELIGIJSKEGA POUKA V ŠOLI
moderatorka: Lily Schweiger Kotar, prof.
predavatelji:
Dr. Monika Prettenthaler, profesorica religijskega pouka na gimnaziji in
znanstvena sodelavka na Univerzi v Gradcu: »Drug z drugim v večji svet
…“ (Janez Pavel II.) Povabilo k dialogu med vero, znanostjo in umetnostjo
– primeri iz učbenikov za religijski pouk
Prof. dr. Niko Tunjić, profesor na Teološki fakulteti na Reki in ravnatelj
Salezijanske klasične gimnazije na Reki: Kultura šole, kjer se živi vera in
poučuje znanje
Prof. dr. Gustáv Kovács, profesor filozofije na Visoki teološki šoli v Pécsu,
in Attila Szücs: Pogledi in mnenja madžarskih dijakov o tehnikah umetne
oploditve
Mag. Gregor Celestina, profesor vere in kulture na ŠKG: VIK v 2. letniku:
med vero, znanostjo in umetnostjo
razprava
VERA IN ZNANOST
moderator: Marko Weilguny, dipl. filozof in sociolog, nekdanji dijak ŠKG
predavatelji:
Prof. dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof
Dr. Edvard Kobal, kemik, direktor Slovenske znanstvene fundacije: Mlad
človek v procesu uravnoteženega iskanja smisla, resnice in lepote
Prof. dr. Franc Cvelbar, fizik: Ratzinger in Einstein: vera in znanost

Prof. dr. Ivan Štuhec, profesor moralne teologije na Teološki fakulteti UL
in direktor Zavoda A.M.Slomška: Šola kot prostor dialoga med vero in
znanostjo v sekularni družbi

razprava
Sobota, 11. maj 2013
8.30
Dvorana

10.30 – 11.00
Atrij
11.00 – 13.00
Dvorana

MEJE ZNANOSTI IN VERE
moderator: Mag. Jernej Pisk
predavatelji:
Prof. dr. Branko Klun, profesor filozofije na Teološki fakulteti UL: Problem
metodološkega razlikovanja med znanostjo, filozofijo in vero
Prof. dr. Anton Jamnik, škof, profesor filozofije na Teološki fakulteti UL,
nekdanji direktor Zavoda sv. Stanislava: Kaj pa, če je vera samo iluzija?
Marko Weilguny, dipl. filozof in sociolog, nekdanji dijak ŠKG: Ozkost ali
širina vere
razprava
odmor
MEDNARODNE IZKUŠNJE
moderator: Mag. Tine Golež
predavatelji:
Bob van den Ven, nekdanji ravnatelj iz Nizozemske: Nizozemska katoliška
šola v sekulariziranem družbenem okolju

Kina Kotlarska, ravnateljica iz Bolgarije: Religija v šoli v post-komunistični
Bolgariji (Predavanje s prevajanjem v francoščini)
Mag. Tone Česen, profesor vere in kulture na ŠKG: Medpredmetno
povezovanje v okviru antičnih dni
Jacek Piotrowski, profesor iz Krakova na Poljskem
Simon Malmenvall, študent ruščine in zgodovine, nekdanji dijak ŠKG:
Dvojna izkušnja: Katoliška identiteta med celostnostjo in vsrkavanjem
postmoderne popularne kulture
11.00 – 13.00
Galerija 3

15.30 – 17.15
Galerija 3

15.30 – 17.15
Dvorana

17.15 – 17.30
Atrij
17.30 – 18.00

razprava
EVOLUCIJA IN STVARJENJE
moderator: Tadej Rifel, doktorand filozofije, nekdanji dijak ŠKG
predavatelji:
Doc. dr. Roman Globokar, docent moralne teologije na Teološki fakulteti
UL in direktor Zavoda sv. Stanislava: Vera v Boga Stvarnika in Darwinova
evolucija
Prof. dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški Inštitut Ljubljana: Problem
poučevanja kreacionizma oziroma teorije o inteligentnem načrtu v javni
šoli
Ana Bavec, profesorica biologije na ŠKG: Evolucija lepega
Tadej Rifel, doktorand filozofije, nekdanji dijak ŠKG: Skozi oči animatorja
razprava
ABSTRAKTNOST IN PODOBA
moderatorka: TadejaTomšič, prof. matematike, nekdanja dijakinja ŠKG
predavatelji:
Mag. Gregor Pavlič, profesor matematike na ŠKG: Cerkev in matematika
na prelomu 1. tisočletja
Mag. Janez Šparovec, profesor matematike na ŠKG: Med končnim in
neskončnim
Mag. Bernarda Podlipnik, profesorica slovenščine in umetnostne
zgodovine na ŠKG
Nina Malovrh, oblikovalka, nekdanja dijakinja ŠKG
razprava
HUMANIZEM IN PRESEŽNOST
moderatorka: Marina Vidmar, psihologinja, pripravnica na ŠKG
predavatelji:
Mirjam Erce Vratuša, profesorica psihologije na ŠKG: Ali lahko na
vprašanje smisla odgovorim z znanostjo?
Neža Karlin, profesorica latinščine in grščine na ŠKG: Klasični jeziki v
dialogu z vero, znanostjo in umetnostjo – primeri iz šolske prakse
Mag. Jernej Pisk, profesor filozofije in športa na ŠKG: Med znanostjo in
vero v šolskih klopeh: zmešnjava pojmov in konceptov
Martin Zlobko, profesor vere in kulture: Človekov
religijski/transcendentni pogled skozi oči umetnosti
razprava
odmor za kavo
plenarna razprava, ki jo vodi dr. Roman Globokar

19.00 – 21.00
Dvorana

VERA IN UMETNOST
moderatorka: Mag. Bernarda Podlipnik
predavatelji:
Gregor Čušin, igralec: O kulturi in umetnosti, o obredu in predstavi
doc. dr. Jurij Selan, slikar: Umetnost kot vzgoja za odgovornost
Robert Dolinar, arhitekt: O materiji in skrivnosti
Milada Kalezić, igralka
Alojz Rebula, pisatelj: Vera, znanost, umetnost in transcendenca
razprava

Ob zaključku simpozija pa ste prav lepo vabljeni, da se udeležite tudi drugih dveh
dogodkov v okviru praznovanja 20-letnice ponovne ustanovitve ŠKG. Za več informacij si
oglejte spletno stran Zavoda ali pa nam pišite na naslov skg20@stanislav.si.

Nedelja, 12. maj 2013
16.30 – 17.30 recital avtorske poezije dijakov ŠKG na prostem (Kongresni trg, Ljubljana)
18.00 – Koncert zborov Zavoda svetega Stanislava v Cankarjevem domu

