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Tadeusz Gluza 

katecheta SP Cisownica 

Analiza programów nauczania religii ewangelickiej 

1. Analiza Programu Karola Michejdy 

 

Zdj�cie nr 1: Program nauczania religii Ewangelickiej ksi�dza Karola Michejdy 

zamieszczony w podr�czniku Katechetyka ksi�dza dra Andrzeja Wantuły. Pierwsza strona 

programu. Program K. Michejdy obejmuje strony od 183-213. 

Uwagi ogólne do Programu Karola Michejdy 
 Program nauczania religii opracowany przez ksi�dza Karola Michejd� powstał w 1939 

roku. Program w uwagach ogólnych informuje, �e dotyczy nauki religii wyznania 

ewangelicko-augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej według zasad tego� Ko�cioła. 

Jest on przewidziany do realizacji w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla klas I                    

do VII1. Celem nauczania religii – jak podaje autor – jest poznanie Boga i kształcenie 

                                                

 1 Jest to okres siedmioletniej szkoły powszechnej. 
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chrze�cija�skich charakterów. St�d wi�c nauczanie religii chrze�cija�skiej i wychowy-

wanie chrze�cija�skie powinny stanowi� w nauce religii nierozł�czn� cało��. To wła�nie 

z celu nauczania religii chrze�cija�skiej wynika zadanie, którym jest nauczanie i wycho-

wywanie. W Uwagach do cało�ci programu autor pisze: „Nauczanie religii 

chrze�cija�skiej przekazuje dzieciom objawienie Bo�e, uczy je poznawa�, jakim si� Bóg 

objawił wobec m��ów wybranych w narodzie izraelskim, a przede wszystkim w Jezusie 

Chrystusie, jak dotychczas narody i pokolenia to objawienie przyj�ły i jak w my�l tego 

objawienia nale�y �y� z Bogiem i z lud�mi. Wychowanie chrze�cija�skie za� bierze 

w opiek� �ycie i rozwój nowego pokolenia. Wychodz�c z zało�enia stworzenia człowieka 

na podobie�stwo Bo�e, pomaga rozwija�, kształci, oczyszcza i umacnia wrodzone dary 

i zdolno�ci natury indywidualnej i społecznej, pilnie wyzyskuj�c osobiste do�wiadczenia 

młodzie�y; w szczególno�ci osłania i piel�gnuje zapocz�tkowane ju� w domu rodziców 

i opiekunów �ycie religijne dzieci, podprowadza dzieci i młodzie� do Jezusa Chrystusa, 

uczy przysta� do Niego i do Jego Ko�cioła i przez Chrystusa �y� w społeczno�ci z Bogiem 

i z lud�mi”2. 

 Opieraj�c si� na powy�szych zało�eniach materiał nauczania podzielono, zaznaczaj�c, 

�e jest on równocze�nie jest materiałem wychowawczym, na materiał ogólno-�yciowy, 

biblijny i ko�cielny. 

 Konstrukcja programu jest oparta na trzech stopniach nauczania3, a materiał nauczania 

rozło�ony jest w taki sposób „�eby nauczyciel przedstawiaj�c go mógł towarzyszy� 

dzieciom na pierwszym szczeblu przez ich bli�sze, potem przez ich szersze i dalsze 

otoczenie, aby na drugim szczeblu przyst�pi� do gł�bszego zastanowienia si� nad �yciem z 

Bogiem i z lud�mi w my�l przykaza� Bo�ych (V kl.) i wyznania wiary (VI kl.), a na 

trzecim szczeblu wprowadzi� dzieci w zagadnienia �yciowe i w znajomo�� stosunków 

ko�cielnych w Polsce. Podziału tego nale�y bezwzgl�dnie przestrzega�, nie wybiegaj�c 

naprzód i nie obci��aj�c umysłów materiałem dla nich nieprzyst�pnym”4. 

 O biblijnym materiale autor pisze nast�puj�co: „Materiał starotestamentowy kroczy 

przez przyst�pne dla dzieci opowiadania o Józefie i jego braciach w klasie II do Abrahama, 

Moj�esza, i przykaza� w klasie III, po czym do królów w klasie IV i do ofiarnictwa, 

                                                

 2 Program nauczania religii ewangelicko-augsburskiej opracowany przez ksi�dza profesora Karola 
Michejd�, w porozumieniu z władzami Ko�cielnymi zamieszczony w podr�czniku Katechetyka ksi�dza dra 
Andrzeja Wantuły, s. 200. 
 3 Autor pisze o trzyszczeblowym systemie nauczania. Jest on dostosowany do wieku rozwojowego 
dzieci i młodzie�y. Klasy 1-4 s� obj�te pierwszym szczeblem, klasy 5-6 drugim, klasa 7 to trzeci szczebel 
systemu nauczania. Zob. Program nauczania K. Michejdy…, s. 204-205. 
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proroków i psalmów w klasie V i VI, przy czym szczególne miejsce zajmuj� pierwsze 

karty Biblii w klasie II, V i VI. Materiał nowotestamentowy kroczy od najprostszych, dla 

dzieci przyst�pnych opowiada� o Jezusie w klasie I i II do Jego nauki o Królestwie Bo�ym 

w klasie III i IV, do Jego wyzna� o Sobie i o Swojej �mierci i do wyzna� pierwszych 

uczniów o Nim w klasie V i VI, wreszcie do pracy, wyzna� i nauki apostołów �w. Pawła 

i �w. Jana w klasie VII”5. 

 Program przewiduje odchylenia od jego realizacji. Materiał w poszczególnych 

rocznych cyklach mo�e ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu, w szczególno�ci, gdy przyjdzie 

poł�czy�  kilka klas w jedn� grup�. 

 Opisuj�c metod� pracy katechety, autor zaznacza, �e powinien on korzysta� z istnie-

j�cych �rodków, metod i form wychowywania i nauczania. Dla cało�ci nauczania 

propagowana jest metoda indukcyjna, a dedukcyjny tok nauczania wykorzystany ma by� 

do krótkiego obja�nienia słów, poj�� i nagłych spostrze�e�, które wynikn� w toku pracy 

z dzie�mi. 

                                                                                                                                              

 4 Program nauczania K. Michejdy…, s. 204. 
 5 Program nauczania K. Michejdy…, s. 205. 
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2. Analiza Programu nauczania ko�cielnego dla klas I – V                
oraz nauki konfirmacyjnej w uj�ciu maksymalistycznym 
Ko�cioła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL opracowany 
przez Komisj� Wychowania Chrze�cija�skiego – KWCh  

 

Zdj�cie nr 2: Strona tytułowa (format A4) Programu nauczania opracowanego                            

przez Komisj� Wychowania Chrze�cija�skiego Ko�cioła Ewangelicko-Augsburskiego 

wydanego nakładem Stowarzyszenia Ksi��y i Katechetów KE-A w RP6. 

Uwagi ogólne do Programu KWCh dla klas I-V oraz nauki 

konfirmacyjnej 
 Program opracowany przez Komisj� Wychowania Chrze�cija�skiego Ko�cioła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce jest programem nauczania religii ewangelickiej 

powstałym w okresie Polski Ludowej. Z programu tego korzystano do roku 1999, kiedy 

zast�piono go programem RSP-1/99/a,b,c,d,e,f. Korzystano wi�c z niego w okresie 

                                                

 6 Wydanie oryginalne tego programu ma inn� szat� graficzn� i jest formatu 23,2x17,2 mm. Autor 
korzysta z oryginalnego wydania programu. 
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transformacji ustrojowej i edukacyjnej7, gdy w roku szkolnym 1990/1991 nauczanie religii 

Instrukcj� MEN wł�czono do nauczania w szkole8. Program rozpoczyna si� wytycznymi na 

temat nauczania religii w poszczególnych klasach. Wytyczne dla klas I i II s� wspólne, 

poniewa� jak informuj� autorzy „Program klasy II-giej jest w znacznej mierze powtórzeniem 

i poszerzeniem materiału nauczania klasy I-szej…”9. Wytyczne dotycz� wył�cznie klas od 

pierwszej do pi�tej. Podaj� one tematy całorocznego nauczania: 

– w pierwszych dwóch klasach: Bóg stworzył �wiat i tak go umiłował, �e dał Syna 

Swego, 

– w klasie III: Zbawcze działanie Boga w historii ludu Bo�ego, 

– w klasie IV: Rz�dy i s�dy Bo�e w historii ludu Bo�ego, 

– w klasie V: Jezus uczy i zbawia. 

Po wytycznych autorzy wypisali u�yte w programie skróty i wyja�nili je. W dalszych 

cz��ciach umieszczono: 

– I rok nauki konfirmacyjnej (w uj�ciu maksymalistycznym), 

– II rok nauki konfirmacyjnej (w uj�ciu maksymalistycznym), 

– program nauki konfirmacyjnej w uj�ciu minimalistycznym, 

– zestawienie pie�ni dla klas 1-5, 

– zestawienie pie�ni dla I i II roku nauki konfirmacyjnej (maksymalistyczny), 

                                                

 7 Oceny systemu edukacyjnego Polski w latach szczególnego przełomu społeczno-ekonomicznego 
przypadaj�cego na lata 1987 - 1989, dokonał prof. Czesław Kupisiewicz, stoj�cy na czele Komitetu 
Ekspertów ds. Edukacji Narodowej – zob. Czesław Kupisiewicz, Edukacja w warunkach zagro�enia, 
Podstawowe tezy raportu Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, PWN Warszawa-Kraków 
1990. Obecnie trwaj�ca ci�gle reforma o�wiaty miała w zało�eniach dostosowa� struktur� zarz�dzania i 
finansowania o�wiaty do zdecentralizowanego modelu pa�stwa. Wprowadzone zmiany programowe miały 
poprawi� nisk� efektywno�� nauczania w dotychczasowym systemie o�wiaty oraz wyrówna� szanse 
przyszłych absolwentów naszych szkół na europejskim rynku pracy. D��enie do integracji z Uni� 
Europejsk�, transformacja ustrojowa i administracyjna Polski oraz ni� demograficzny populacji 6-7-latków 
przypadaj�cy na czas reformy, były podawane jako przyczyny decyduj�ce o podj�ciu konieczno�ci 
przeprowadzenia reformy w o�wiacie – por. Reforma systemu edukacji. Koncepcja wst�pna, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Warszawa, stycze� 1998 (tzw. „�ółta ksi��eczka”); Podstawa programowa kształcenia 
ogólnego dla sze�cioletnich szkół podstawowych i gimnazjów; Zał�cznik Nr 1 do rozporz�dzenia MEN /poz. 
129/, w: Biblioteka reformy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr 7; Expose Prezesa Rady Ministrów 
Jerzego Buzka na posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 listopada 1997 roku – zob. Nowe 
w szkole, Reforma Nowatorstwo, 6/97-98 luty, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra, s. 6.  
 8 Nauczanie religii do szkół weszło tzw. Instrukcj� MEN z dnia 24 sierpnia 1990. Dotyczyła ona 
powrotu nauczania religii do szkoły w roku szkolnym 1990/91 i okre�lała zasady współdziałania z 
Ko�ciołami i Zwi�zkami Wyznaniowymi poza Ko�ciołem Rzymsko-Katolickim. Podpisali j� Minister 
Edukacji Narodowej prof. Henryk Samsonowicz i zwierzchnicy czterech Ko�ciołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej: ks. Tadeusz Majewski – Ko�ciół Starokatolicki, ks. bp Janusz Narzy�ski – Ko�ciół 
Ewangelicko-Augsburski, ks. abp Bazyli – Autokefaniczny Ko�ciół Prawosławny, bp Zdzisław Tranda – 
Ko�ciół Ewangelicko-Reformowany. 
 9 Zob. Program nauczania ko�cielnego dla klas I-V oraz nauki konfirmacyjnej /w uj�ciu 
maksymalistycznym i minimalistycznym Ko�cioła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL /opracowany przez 
Komisj� Wychowania Chrze�cija�skiego/, s. 2. 
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– zestawienie wersetów biblijnych dla klas 1-5, 

– program nauczania ko�cielnego na nabo�e�stwach dla dzieci. 

 Program ka�dej klasy, za wyj�tkiem klasy pi�tej, jest podzielony na cztery okresy. Ka�dy 

okres ma swój temat przewodni. Program ka�dej klasy jest przewidziany do realizacji 

w wymiarze jednej godziny tygodniowo, o czym autorzy w wytycznych nie informuj�. Ka�da 

jednostka lekcyjna jest zbudowana według schematu: 

– temat oraz ewentualnie podanie w nawiasie dookre�lenie tematu, 

– fragment biblijny na którym opiera si� temat, 

– wiersz przewodni, 

– numer pie�ni ze �piewnika Ko�cielnego i jej pocz�tkowe słowa, a w nawiasie numer 

tej pie�ni ze �piewnika dla Dzieci i Młodzie�y je�li ta pie�� w tym �piewniku 

wyst�puje, 

– historie biblijne Nowego lub Starego Testamentu  i numer strony lub numer tematu 

w podr�czniku lub tre�ci katechizmowe w klasie V. 

 Program jest dostosowany do realizacji według podr�czników: 

– w klasach I-II Mój Przyjaciel Jezus10, 

– w klasie II-IV Bóg ci� miłuje11, 

– dla I i II roku nauki konfirmacyjnej Zwi�złe wiadomo�ci z historii Ko�cioła12, 

– jako podr�cznik w wykazie skrótów uj�to Doktor Marcin Luter13 autorstwa 

A. Rondthaltera, a przy niektórych katechezach podano Ewangelik-Katolik14 

autorstwa T. Wojaka i Mały Katechizm ks. dra M. Lutra.  

                                                

 10 T. Wojak, E. Gajdacz, Mój Przyjaciel Jezus, Zwiastun, Warszawa 1973. 
 11 Jan Karpecki, Bóg ci� miłuje2, Zwiastun, Warszawa, 1973. 
 12 A. Wantuła, Zwi�złe wiadomo�ci z historii Ko�cioła, Zwiastun, Warszawa 1973. Pozycja ta została 
nast�pnie umieszczona w podr�czniku do nauki konfirmacyjnej Jana Motyki. Zob. J. Motyka, Aby� był Jego 
własno�ci�, Podr�cznik do nauczania konfirmacyjnego, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1981, s. 219-294. 
Podr�cznik ksi�dza Jana Motyki jest strukturalnie dopasowany do programu nauczania konfirmacyjnego Komisji 
Wychowania Chrze�cija�skiego i ma ci�gle zastosowanie w realizacji programu nauczania konfirmacyjnego 
obecnie w klasach pierwszej i drugiej gimnazjum.  
 13 A. Rondthalter, Doktor Marcin Luter, Stra�nica Ewangeliczna, Warszawa 1960. 
 14 T. Wojak,  Ewangelik-Katolik, Zwiastun, Warszawa 1973. 
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3. Analiza Programu nr RSP-1/99/a,b,c,d,e,f 

 

Zdj�cie nr 3: Podr�czniki i przewodniki metodyczne programu RSP – 1/99/a,b,c,d,e,f.  

Uwagi ogólne do Programu RSP-1/99/a,b,c,d,e,f 
 Program nauczania ko�cielnego-religii ewangelickiej dla szkół podstawowych 

nr RSP1/99/a;b;c;d;e;f opracowany przez zespół autorów w składzie mgr Ewa Below,                 

mgr El�bieta Byrtek, ks. Dariusz Dawid, ks. Adrian Korczago, mgr Joanna Sikora, mgr 

Karina Wowry jest najnowszym programem nauczania religii ewangelickiej w Ko�ciele 

Ewangelicko-Augsburskim w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Program jako cało�� jest zgodny z Podstaw� programow� nauczania religii 

ewangelickiej w szkołach podstawowych15, w której okre�lone s� cele i tre�ci edukacyjne, 

zadania katechety oraz osi�gni�cia uczniów. 

Celami ogólnymi nauczania religii ewangelickiej na wszystkich etapach s�: 

– uwra�liwienia na obecno�� Boga w �wiecie, 

– uwra�liwienie na obecno�� drugiego człowieka w �wiecie, 

– odnowa �ycia człowieka przez konfrontowanie go ze �wiadectwami wiary, 

                                                

 15 Podstawa programowa nauczania religii ewangelickiej w szkole podstawowej i gimnazjum. 
Maszynopis powielony i dostarczony katechetom na spotkaniach metodycznych.  



Tadeusz Gluza: Analiza programów nauczania religii ewangelickiej 9 

– kształtowanie to�samo�ci chrze�cija�skiej i wyznaniowej.  

Cele edukacyjne podstawy programowej dla szkoły podstawowej s� nast�puj�ce: 

– rozbudzenie religijnej wra�liwo�ci dziecka, 

– rozbudzenie zainteresowania Bibli� i jej przesłaniem – Ewangeli� o Jezusie 

Chrystusie, 

– kształtowanie umiej�tno�ci wyra�ania i komunikowania własnej wiary, 

– rozwijanie poczucia przynale�no�ci do wspólnoty Ko�cioła, 

– kształtowanie poczucia szacunku i odpowiedzialno�ci wobec siebie i innych. 

Tre�ci edukacyjne podstawy programowej dla szkoły podstawowej s� nast�puj�ce: 

– Bóg i Jego stworzenie, 

– Jezus Chrystus jako Zbawiciel, 

– Ko�ciół jako wspólnota, 

– Biblia – Stary i Nowy Testament jako Ksi�ga �wi�ta, 

– podstawowe akty, gesty i symbole religijne, 

– �wi�ta ko�cielne i ich znaczenie, 

– główne postacie i historie biblijne, 

– podstawowe wiadomo�ci o Reformacji, �yciu i nauce Ko�cioła ewangelickiego, 

– Ko�ciół ewangelicki a inne Ko�cioły chrze�cija�skie, 

– Dekalog – warto�ci religijne i etyczne w �yciu człowieka, 

– godno�� i odpowiedzialno�� człowieka w �wietle Ewangelii, 

– ucze� w �rodowisku szkoły, grupy kole�e�skiej i rodziny. 

Podstawa programowa okre�la zadania dla katechety oraz osi�gni�cia uczniów. Zadania 

katechety powinny kształtowa� si� w nast�puj�cych obszarach jego działalno�ci: 

– wspierania afiliacji dziecka w grupie religijnej 

– motywowania do poznawania tre�ci biblijnych Starego i Nowego Testamentu, 

– motywowania do poznawania historii i nauki Ko�cioła ewangelickiego, 

– wspierania kształtowania odpowiedzialno�ci oraz postaw szacunku i tolerancji, 

– wspierania intelektualnego i emocjonalnego rozwoju ucznia. 

Poprzez cele i tre�ci edukacyjne oraz zadania katechety ucze� powinien doj�� do 

nast�puj�cych osi�gni��: 

– zna� podstawowe poj�cia, postaci i historie biblijne, 

– zna� podstawowe zasady wiary Ko�cioła ewangelickiego, 

– czyta� ze zrozumieniem teksty biblijne, 

– wyra�a� i komunikowa� do�wiadczan� wiar� 
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– zna� podstawowe zasady etosu chrze�cija�skiego, 

– nawi�zywa� wi�zi z własn� grup� religijn�, 

– rozpoznawa� i uszanowa� godno�� drugiego człowieka.  

 Program RSP1/99/a;b;c;d;e;f został zatwierdzony do u�ytku szkolnego przez Synod 

Ko�cioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP dnia 11.04.1999. Na jego podstawie Synod 

Ko�cioła Ewngelicko-Augsburskiego w RP zatwierdził do u�ytku katechezy ewangelickiej 

podr�czniki do nauczania religii w klasach 1-6 szkoły podstawowej. 

 Program wykorzystuje dawne i współczesne elementy pedagogiki ogólnej i religijnej. 

Jego konstrukt oparty jest na dydaktyce nauczania religii i uwzgl�dnia zagadnienia 

psychologii rozwojowej. Pod wzgl�dem merytorycznym stoi na wysokim poziomie 

fachowo�ci, poniewa� uwzgl�dnia pedagogik�, dydaktyk� i pedagogi�. 

 Program wyra�nie informuje o tym, �e dotyczy nauczania ko�cielnego-religii 

ewangelickiej dla poszczególnych klas szkoły podstawowej. Tak� sam� czyteln� 

informacj� podaj� w swoich tytułach podr�czniki-�wiczenia przeznaczone dla uczniów. 

 Dla ka�dej klasy s� okre�lone liczby godzin zagadnie� programowych, co przedstawia 

si� nast�puj�co: 

– w klasie I: 10 9 8 7 5 9 12 9  = 70 

– w klasie II: 7 5 5 13 12 11 10 - = 63 

– w klasie III: 7 9 9 10 4 4 8 16 = 67 

– w klasie IV: 10 6 6 8 4 6 19 11 = 70 

– w klasie V: 9 11 11 5 13 8 5 6 = 68 

– w klasie VI: 21 16 13 9 8-10 - - - = 69 

 Programy zawieraj� równie� tematy lekcji wchodz�cych w zakres zagadnie� 

programowych oraz podaj� ich ilo��. Ilo�ci godzin przy działach oraz ilo�ci godzin 

jednostek lekcyjnych wchodz�cych w skład poszczególnych działów decyduje o przej-

rzysto�ci graficznej tej cz��ci programu, a to z kolei bardzo ułatwia katechecie układanie 

rozkładów materiałów dla poszczególnych klas, które s� wymagane procedur� kształcenia 

szkolnego. Ponadto programy uwzgl�dniaj� w wi�kszym lub mniejszym zakresie (najmniej 

w kl. VI) przebieg Roku Ko�cielnego, co równie� jest pomocne we wst�pnej fazie 

tworzenia rozkładów, a jednocze�nie pozwala kontrolowa� przebieg procesu kształcenia, 

gdy� zagadnienia programowe s� jednocze�nie tematami rozdziałów w podr�cznikach. 

Podr�cznikowy spis tre�ci zawiera oprócz tytułów rozdziałów (tytuł rozdziału = 

zagadnieniu programowemu) równie� tematy poszczególnych lekcji. Tre�� programu 

nauczania jest wi�c w tej fazie skorelowana z podr�cznikowym spisem tre�ci, a te z tema-
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tami przewodnika metodycznego. Stwarza to mo�liwo�� swobodnej pracy uczniów 

z podr�cznikami-�wiczeniami, a katechecie daje łatwo�� w posługiwaniu si� przewodni-

kiem metodycznym. 

 Programy nauczania uwzgl�dniaj�c poziom kształcenia, dostosowuj� go do wieku 

rozwojowego dzieci. Autorzy programu zwrócili uwag� nie tylko na religijne cele 

kształcenia, ale wskazali na cele edukacyjne charakterystyczne dla współczesnych trendów 

wychowawczo-dydaktycznych. Programy dla edukacji wczesnoszkolnej (kl. I – III) poza 

celem religijnym jako nadrz�dnym, nie wykazuj� gradacji celów wychowawczych, 

kształc�cych i poznawczych (przy wychowawczym pod��aj� nawet w kierunku celu 

opieku�czego, np.: w klasie I). W programach nauczania blokowego (kl. IV – VI) cel 

religijny pozostaje nadrz�dnym,  natomiast cele kształc�ce i wychowawcze wykazuj� 

układ taksonometryczny: zapami�tywanie → zrozumienie → stosowanie; uczestniczenie 

w działaniu → podejmowanie działa� → nastawienie na działania. Ogólnie mo�na 

powiedzie�, �e programy wszystkich klas układaj� cele w nast�puj�cym porz�dku: cel 

wychowawczy → cel kształc�cy na bazie → celu poznawczego. 

 Programy nauczania dla poszczególnych klas wykazuj� tematyk�, któr� mo�na łatwo 

poł�czy� z realizowanymi przez szkoły podstawowe �cie�kami edukacyjnymi, co jest 

wielk� zalet� i pomoc� w przygotowywaniu przez katechet� takich lekcji. 

 Przewodnik metodyczny jest bogat� propozycj� dla przeprowadzania ka�dej jednostki 

lekcyjnej. Jest na tyle elastyczny, �e ucz�cy mo�e swobodnie wkomponowa� dodatkowe 

tre�ci w dane zagadnienie programowe. Bogata metodyka tematów sprzyja nie tylko 

prawidłowo przeprowadzonej katechezie, ale daje mo�liwo�� dostosowywania warsztatu 

katechety do lekcji, a nawet uwzgl�dnia wymiar kompetencji i do�wiadczenia 

zawodowego katechety. Jest to wa�ne dla pocz�tkuj�cych w zawodzie katechetów, bo 

organizuje ich warsztat pracy, a katechetom z wieloletni� praktyk� daje mo�liwo�� 

ci�głych twórczych inspiracji. Cenn� rzecz� s� scenariusze lekcji (dla ka�dej lekcji!) 

zilustrowane odpowiedni� dla wieku dzieci i tematu metod� pracy. Oprócz metod 

tradycyjnych, takich jak opowiadanie, rozmowa, pogadanka, dyskusja, analiza tekstu, 

rysunek, niedoko�czone zadane pojawiaj� si� metody aktywizuj�ce – pantomima, 

inscenizacja, biografia, zabawa, przewód s�dowy (w klasie VI  temat 3) i inne. Metody 

kształcenia s� wi�c bardzo urozmaicone. Obok typowo przyswajalnych, w których ucze� 

musi asymilowa� wiedz�, s� problemowe, w których ucze� samodzielnie zmierza do 

wiedzy, eksponuj�ce o charakterze impresyjnym i ekspresyjnym, a nawet praktyczne, 
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w których ucze� wykazuje aktywno�� praktyczno-techniczn�. Pojawiaj�ce si� metody 

akroamatyczne i erotematyczne wydaj� si� by� zachowane w dobrej proporcji i prowadz� 

uczniów poprzez my�lenie odtwórcze do kreatywnego. Bogactwo metod aktywizuje ucznia 

i mobilizuje ucz�cego do ci�głych poszukiwa� i udoskonalania sfery komunikacyjnej. 

Metody pracy proponowane przez program dotycz� pracy indywidualnej i grupowej. 

 Konspekty lekcji posiadaj� bardzo obszerny spis pomocy dydaktycznych, które ucz�cy 

mo�e potraktowa� wybiórczo. 

 Programy posiadaj� kilka gotowych testów osi�gni�� (np. w podr�czniku dla klasy VI 

s. 15), na co współczesna pedagogika zwraca szczególn� uwag� (wydaje si�, �e jest ich 

w programie za mało), posiada techniki kontroli pisemnej (w wi�kszo�ci) i ustnej (mniej). 

 Programy nie wskazuj� wyra�nie na to, z czego mo�na zrezygnowa� w razie trudno�ci 

z procesem realizacji programu, cho� mo�e to by� zalet�, gdy� sam katecheta zadecyduje 

o tym, co pomin��. 

 Programy nie uwzgl�dniaj� dostatecznie zasady stopni trudno�ci, oprócz tekstów „Czy 

wiesz, �e…” , które s� przeznaczone dla najzdolniejszych i kilku zada� dodatkowych (np. 

w podr�czniku dla kasy III s. 47 cz. 2 z poleceniem Rozwi�� krzy�ówk�). To zagadnienie 

jest powi�zane z poziomem wymaga� dla poszczególnych roczników lub – jak 

zapowiadali autorzy – dla poszczególnych zagadnie� programowych. Poziomów wymaga� 

w programie jednak jeszcze nie ma, gdy� trwa ko�cowe opracowywanie programu. 

Z chwil� ich pojawienia si�, b�d� dla katechety cennym ułatwieniem weryfikacji wiedzy 

u ucznia i jasnym kryterium wystawianej oceny semestralnej. 

 Podr�czniki wykazuj� typow� funkcj� informacyjn� oraz praktyczn�, ale, co jest 

bardzo cenne, wzbudzaj� w obu podmiotach kształcenia funkcj� badawcz� i aktywizuj� 

funkcj� samokształceniow�. 

 Podr�czniki „przyj�ły” si� bardzo szybko w�ród uczniów natomiast z krytyczn� 

ostro�no�ci� podeszli do nich rodzice. Uczniowie ceni� ksi��ki-�wiczenia za ich bogat� 

tematyk�, ciekawe �wiczenia do uzupełniania, zabaw� w rozwi�zywaniu rebusów, 

łamigłówki, krzy�ówki, bogactwo ilustracji oraz dodatkowe atrakcje w dziale materiały 

pomocnicze. Rodzice poddawali w w�tpliwo�� układ podr�cznikowo-�wiczeniowy. 

Pojawiały si� głosy o podporz�dkowywaniu si� tendencjom komercjalnym, tzn. jeden 

podr�cznik dla jednego ucznia na jeden rok, co wi��e si� z wymiarem ekonomicznym 

stron: rodzice płac� (uwa�ali, �e nie jest to mało: pocz�tkowo 13 zł za jedn� cz���, gdy 

parafie nie dotowały; teraz 18 zł za cało��), a drukarnia ma dochód. Dochodziły głosy 

si�gaj�ce sfery ekologicznej – oszcz�dzania papieru, a co za tym idzie, równie� drzew. 
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Pojawiła si� propozycja: jeden podr�cznik na wiele lat, a do nich niedrogie �wiczenia dla 

ka�dego ucznia na jeden rok. Pojawiły si� głosy dotycz�ce stopnia trudno�ci – za trudne 

w klasie I oraz dotycz�ce tre�ci – np. tematy dotycz�ce rodziny w kl. II „s� za dorosłe”16.  

 W realizacji programu mo�e zaistnie� tendencja „�cigania si�” z materiałem 

programowym, je�li ucz�cy b�dzie chciał zrealizowa� cały program, a uczniowie b�d� 

ch�tni do rozszerzania tematów lekcji proponowanych przez program i z nich wynika-

j�cych. Mo�liwo�� swobodnego opuszczania niektórych tematów przez katechet� i tym 

samym nie uzupełnianie niektórych �wicze� przez uczniów kłóc� si� z oczekiwaniami 

niektórych rodziców, którzy sugeruj�, �e cały podr�cznik – skoro jest wprowadzony przez 

Synod do nauczania i zakupiony przez Rodziców – ma by� zrealizowany17. 

Opracował Tadeusz Gluza 
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 16 Dane zaczerpni�te z rozmów i spotka� z Rodzicami przeprowadzonych przez autora. 
 17 Z wypowiedzi Rodziców klas nauczania pocz�tkowego w Cisownicy przeprowadzonych przez autora 
na zebraniach w roku szkolnym 2001/2002. Wypowiedzi niektórych Rodziców dotycz�ce cało�ciowego 
potraktowania wszystkich tematów wi�zały si� w kilku przypadkach z my�lowym skrótem: „wydałem 
pieni�dze na cały podr�cznik, wi�c ma on by� zrealizowany”.        


