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Szkolne nauczanie religii rzymskokatolickiej
jako miejsce motywowania m³odzie¿y
do chrzecijañskiego dzia³ania
W szkolnym nauczaniu religii rzymskokatolickiej podejmowane s¹ ró¿ne
dzia³ania dydaktyczne, wychowawcze i ewangelizacyjne. Maj¹ one na celu
wspieranie uczniów w integralnym rozwoju fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, spo³ecznym, religijnym, moralnym i duchowym. Warunkowane s¹ zarówno czynnikami wewnêtrznymi, jak i zewnêtrznymi. Zawsze te¿ czynnoci
dydaktyczne i wychowawcze, podejmowane w nauczaniu religii, maj¹ charakter
dynamiczny. Wystêpuj¹ bowiem w toku interakcji edukacyjnych, zachodz¹cych
miêdzy nauczycielem religii a uczniami oraz miêdzy osobami z zespo³u klasowego. U podstaw tych procesów znajduj¹ siê za³o¿enia programowe nauczania
religii. Wród nich szczególne znaczenie ma motywowanie katechizowanej m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania. Pozostaje ono niekwestionowanym zadaniem nauczyciela religii, na które zwracaj¹ uwagê m.in. autorzy dokumentów
programowych nauczania religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych.
Sposoby realizacji tego za³o¿enia mog¹ byæ ró¿ne. Zwykle s¹ one uwarunkowane czynnikami rodowiskowymi i osobowociowymi. Istotn¹ rolê odgrywaj¹ te¿
elementy materialne (np. uposa¿enie szko³y, czas i miejsce lekcji religii), które
mog¹ usprawniaæ lub zak³ócaæ procesy edukacyjne, jakie organizuje nauczyciel
religii. Zasada ta odnosi siê równie¿ do uczestników lekcji religii.
W niniejszym opracowaniu zostan¹ podjête analizy uwzglêdniaj¹ce powy¿sze kwestie zwi¹zane z rol¹ szkolnego nauczania religii rzymskokatolickiej
w motywowaniu m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania. Najpierw omówiona
zostanie natura procesu nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych. W tym kontekcie zwróci siê uwagê na za³o¿enia programowe, które odnosz¹ siê do kluczowych kwestii zwi¹zanych z motywowaniem m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania. Kolejno zaprezentowane zostan¹:
cele, zadania i treci nauczania religii rzymskokatolickiej, sposoby realizacji za³o¿eñ programowych zwi¹zanych z wy¿ej wymienionym obszarem pracy nauczyciela religii oraz krótkie podsumowanie wraz z okreleniem obszarów zas³uguj¹cych na badania empiryczne.
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Natura procesu nauczania religii rzymskokatolickiej
w gimnazjum i szko³ach podnagimnazjalnych
Nauczanie religii rzymskokatolickiej adresowane do m³odzie¿y ma miejsce
w dwóch rodowiskach szkolnych: w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych
(np. w liceum, technikum, szkole zawodowej). Realizuje ono ewangelizacyjno-katechetyczn¹ misjê Kocio³a, wype³niaj¹c tak¿e zadania postawione przez szko³ê, o ile s¹ one zgodne z wartociami chrzecijañskimi. Zak³ada siê, ¿e uczniowie,
stosownie do etapu edukacji zdobywaj¹ wiedzê niezbêdn¹ do rozumienia siebie
i wiata, kszta³tuj¹ w³adze umys³owe, rozwijaj¹ zdolnoæ wydawania prawid³owych s¹dów, rozpoznaj¹ dziedzictwo kultury wytworzonej przez minione pokolenia, odkrywaj¹ i internalizuj¹ wartoci oraz przygotowuj¹ siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Jednoczenie, zgodnie z zaleceniami autorów dokumentów programowych,
s¹ motywowani do chrzecijañskiego dzia³ania w codziennym ¿yciu .
W gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych proces nauczania religii, podobnie jak innych przedmiotów szkolnych, ma charakter systematyczny i zorganizowany. Czynnoci podejmowane przez nauczyciela religii s¹ celowe. Wpisuj¹
siê w katechetyczn¹ misjê Kocio³a. Pozostaj¹ bowiem w relacji zró¿nicowania
i komplementarnoci wobec katechezy parafialnej3. S¹ powi¹zane ze wszystkimi
dzia³aniami katechetycznymi Kocio³a, szczególnie z ró¿nymi formami ewangelizacji4. St¹d te¿ w nauczaniu religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych nale¿y ukazywaæ orêdzie i wydarzenie chrzecijañskie z tak¹ sam¹ powag¹
i g³êbi¹, z jak¹ przedstawiaj¹ swoje treci inne przedmioty5 oraz systematycznie
wdra¿aæ uczniów do chrzecijañskiego dzia³ania w codziennym ¿yciu.
Od strony zewnêtrznej nauczanie religii rzymskokatolickiej w gimnazjum
i szko³ach ponadgimnazjalnych przybiera formê czynnoci dydaktycznych i wychowawczych, roz³o¿onych w czasie i ukierunkowanych na realizacjê za³o¿eñ
edukacji religijnej, jakie zosta³y opisane w dokumentach programowych. Za³o¿enia te koncentruj¹ siê nie tylko wokó³ pog³êbienia intelektualnego, ale tak¿e
1
Zob. np. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kocio³a katolickiego
w Polsce, Kraków 2001, 83-85 (odt¹d skrót PDK).
2
Tam¿e. Warto zauwa¿yæ, ¿e w praktyce realizacja powy¿szego za³o¿enia nie przebiega bez
zak³óceñ. Przeciwnie, zmiany zachodz¹ce w spo³eczeñstwie warunkuj¹ jakoæ procesów nauczania
religii w szkole. Coraz wiêcej m³odych ludzi wyra¿a pogl¹dy i przekonania typowe dla kultury
postmodernistycznej, neguj¹c nauczanie Kocio³a katolickiego w kwestiach moralnych. Zainteresowanych tymi kwestiami odsy³a siê np. do: J. Mariañski, Religia w spo³eczeñstwie ponowoczesnym, Warszawa 2010; ten¿e, Przemiany moralnoci polskich maturzystów w latach 1994-2009,
Lublin 2011.
3
Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznañ 1998, 73 (odt¹d skrót DOK).
4
J. Szpet, Ewangelizacyjny wymiar szkolnych lekcji religii, w: Katecheza ewangelizacyjna
w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoñski, Warszawa 2002, s. 185-204.
5
DOK 73.
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formacji postaw i kszta³towania przekonañ wynikaj¹cych z wiary. Wiele uwagi
powiêca siê kwestiom dotycz¹cym zwi¹zków lekcji religii z katechez¹ mistagogiczn¹ w parafii6. St¹d te¿ w procesie nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych za priorytetowe uznaje siê wspomaganie
m³odzie¿y w formacji ludzkiej i religijnej. Szkolni katecheci s¹ zobowi¹zani do
systematycznej organizacji zajêæ z religii, podczas których przybli¿aj¹ orêdzie
ewangeliczne i wartoci moralne7 oraz przygotowuj¹ uczniów do uczestnictwa
w szeroko rozumianym ¿yciu spo³ecznym8.
W centrum procesu nauczania religii znajduje siê osoba Jezusa Chrystusa.
Wobec tego wszystkie treci nauczania religii na omawianym etapie edukacji
wi¹¿¹ siê wprost ze s³owami i czynami Jezusa Chrystusa, który objawia Boga
Ojca9. Ka¿da czynnoæ dydaktyczna i wychowawcza zmierza do: (1) rozpoznawania Osoby Jezusa Chrystusa, który umocniony Duchem wiêtym wype³ni³
odwieczny plan zbawienia i prowadzi do Boga; (2) wspierania uczniów w nawi¹zaniu osobowej wiêzi z Chrystusem; (3) wspomagania m³odzie¿y w odkrywaniu sensu ¿ycia10. Tajemnica Boga Trójjedynego ukazywana jest w odniesieniu do egzystencji cz³owieka. W nauczaniu religii nie tylko mówi siê o tym, kim
jest Bóg i jaki jest Jego zamys³ zbawczy, ale tak¿e wskazuje na to, kim jest cz³owiek i jakie jest jego najwy¿sze powo³anie11. Tak wiêc wiernoæ Bogu zostaje
uzupe³niona o wiernoæ cz³owiekowi. Adresaci lekcji religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjanych stanowi¹ jedno z kryterium doboru rozwi¹zañ metodycznych. Ich poziom rozwoju nie tylko intelektualnego, ale tak¿e duchowego,
zw³aszcza w sferze ¿ycia religijnego, decyduje o ró¿nych modelach przepowiadania s³owa Bo¿ego i wychowania chrzecijañskiego. Wspó³czenie w grupie
uczestników lekcji religii znaczn¹ czêæ stanowi¹ uczniowie poszukuj¹cy wartoci religijnych, dowiadczaj¹cy kryzysów wiary; obojêtni religijnie i niewierz¹cy
potrzebuj¹ przede wszystkim lekcji religii, które bêd¹ miejscem spotkania
z Ewangeli¹ i ze wiadkami wiary oraz pomog¹ w odkrywaniu chrzecijañskiego wymiaru kultury12. Odpowiadaj¹c na potrzeby wy¿ej wymienionej grupy, podczas lekcji religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych podejmuje siê
dzia³ania ewangelizacyjne. M³odzie¿, która poszukuje wartoci religijnych lub/i
dowiadcza kryzysów wiary czy te¿ wykazuje obojêtnoæ religijn¹, ma wiele
okazji do g³êbszej refleksji i poznania odpowiedzi na stawiane przez ni¹ pytania.
Nie oznacza to jednak, ¿e podejmowane przez nauczycieli religii dzia³ania s¹
PDK 83.
Tam¿e.
8
Tam¿e.
9
DOK 97-98.
10
Tam¿e.
11
Tam¿e 116.
12
Tam¿e 184.
6

7
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skuteczne. M³odzie¿ podlega bowiem wp³ywom kultury postmodernistycznej.
Zas³yszane podczas lekcji religii treci czêsto odrzuca, gdy¿ wydaj¹ siê ma³o
atrakcyjne i wymagaj¹ zaanga¿owania. Równie¿ sam sposób przekazu treci
w znacznym stopniu decyduje o postawie m³odzie¿y wobec nauczania Kocio³a.
Monolog uniemo¿liwia skuteczn¹ ewangelizacjê. Jedynie klimat dialogu i zaufania sprzyja wspólnemu poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy, chocia¿ nie gwarantuje po¿¹danych rezultatów13.
Nieco inne za³o¿enia w zakresie nauczania religii zaplanowano w odniesieniu do uczniów wierz¹cych. Ta grupa adresatów potrzebuje bowiem wsparcia
w rozwoju wiadomej i dojrza³ej wiary. Lekcje religii stanowi¹ dla uczniów wierz¹cych okazjê do kszta³towania postawy otwartoci wobec innych osób. Daj¹
te¿ mo¿liwoæ zg³êbiania zagadnieñ religijnych i internalizacji wartoci14. Równie¿ uczniom niewierz¹cym lekcje religii dostarczaj¹ wielu mo¿liwoci w zakresie rozeznawania i wyjanienia osobistej postawy oraz konfrontacji w³asnych
pogl¹dów z orêdziem ewangelicznym i wiadectwem wiary chrzecijan15.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze zró¿nicowanie adresatów nauczania religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych, zwraca siê uwagê na dowiadczenie
m³odzie¿y16. Uwidacznia siê to w przekazywaniu ró¿nych treci dotycz¹cych
cz³owieka w jego konkretnych odniesieniach do Boga, innych osób, samego siebie i otaczaj¹cej rzeczywistoci. Zgodnie z za³o¿eniami programowymi w nauczaniu religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych zwraca siê uwagê
nie tyle na przekaz gotowych informacji, ile na przygotowanie uczniów do samodzielnego, rozumnego i krytycznego: korzystania z rozmaitych róde³ wiedzy,
wartociowania oraz odnajdywania i wytyczania w³asnej drogi ¿yciowej17. Akcentuje siê te¿ dzia³ania, w których nauczyciel religii nie przekazuje z góry zaplanowanych i wypracowanych odpowiedzi czy prawd, lecz wraz z uczniami
uczestniczy w procesie odkrywania i analizowania poszczególnych problemów
egzystencjalnych w wietle s³owa Bo¿ego. Dziêki tym czynnociom edukacyjnym uczniowie mog¹ nabywaæ umiejêtnoci samodzielnego mylenia i dzia³ania
oraz kszta³tuj¹ zdolnoæ do efektywnego realizowania zadañ spo³ecznych18.
13
Zob. wiêcej o tym np. w: E. Okoñska, Nauczanie religii i edukacja: dialog czy duet monologów?, Edukacja 2011 nr 2, s. 73-79.
14
A. Offmañski, W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza m³odzie¿owa
w latach 1945-2000, Szczecin 2000, s. 168.
15
DOK 75.
16
Tam¿e 116-117, 152-153.
17
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego.
Nowe wydanie, Kraków 2010, s. 50-102 (odt¹d skrót PPK 2010); Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach, Kraków 2010, s. 107-223 (odt¹d skrót PNRRZK 2010).
18
A. Offmañski, Katechizowany podmiotem przemian kulturowych w nauce religii w szkole,
w: Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002, s. 19.
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Dowartociowanie dowiadczenia w nauczaniu religii wymaga respektowania zasady korelacji. Polega ona na ³¹czeniu orêdzia Bo¿ego z ¿yciem ludzkim19 oraz na integracji ró¿nych aspektów nauczania religii. Odnosi siê równie¿
do korelacji treci przekazywanych na lekcjach religii z zagadnieniami podejmowanymi podczas uczenia innych przedmiotów szkolnych20. Istotn¹ rolê odgrywa
tu wspó³praca nauczycieli religii z wychowawcami, pedagogami i nauczycielami
przedmiotów kszta³cenia ogólnego. Dziêki niej mo¿liwe staje siê podejmowanie
dialogu interdyscyplinarnego w zakresie edukacji szkolnej oraz integrowanie
dzia³alnoci wychowawczej. Realizacja tego za³o¿enia napotyka na liczne trudnoci. M³odzie¿ niechêtnie przyjmuje wiadomoci, które przekazuje nauczyciel
religii. Czêsto neguje je, odwo³uj¹c siê do informacji pozyskanych za pomoc¹
nowych technologii informacyjnych, zw³aszcza internetu21.
Stosownie do zak³adanych celów nauczania religii w gimnazjum i szko³ach
ponadgimnazjalnych, tematyki zajêæ, warunków zewnêtrznych, w³aciwoci
uczniów i nauczyciela religii proponuje siê dobór ró¿nych metod, technik oraz
rodków dydaktycznych22. W zwi¹zku z tym zwraca siê uwagê na roztropne, m¹dre i twórcze wykorzystanie w toku lekcji religii zarówno elementów metodycznych, obecnych w nauczaniu innych przedmiotów szkolnych, jak te¿ metod w³aciwych katechezie (np. biblijnych, liturgicznych), odpowiednio wkomponowanych
w ca³y proces szkolnego nauczania religii. Poszczególne rozwi¹zania metodyczne
stanowi¹ jedynie element sk³adowy lekcji religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych. S³u¿¹ objawieniu i nawróceniu23. Nie mog¹ zatem w niczym naruszaæ integralnoci orêdzia ewangelicznego. Zawsze te¿ wymagaj¹ dope³nienia
przez modlitwê i wiadectwo ¿ycia nauczyciela religii. M¹dre towarzyszenie m³odzie¿y w rozwoju wiary i kszta³towaniu postaw chrzecijañskich dokonuje siê bowiem przy udziale ³aski Bo¿ej i aktywnoci cz³owieka, o czym warto pamiêtaæ,
zastanawiaj¹c siê nad brakiem skutecznoci nauczania religii w szkole.

Cele, zadania i treci nauczania religii rzymskokatolickiej
w zakresie motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania
Motywowanie m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania wi¹¿e siê wprost
z przygotowaniem do wiadomego uczestnictwa w misji Chrystusa. W obowi¹zuj¹cych dokumentach programowych nauczania religii w gimnazjum i szko³ach
R. Murawski, O nowy kszta³t katechezy m³odzie¿y. Katecheza m³odzie¿y wed³ug Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, w: Rodzina  Szko³a  Koció³. Korelacja i dialog, red. P. Tomasik,
Warszawa 2003, s. 19.
20
J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznañ 1999, s. 115-116.
21
Zob. wiêcej o tym np. w: N. Gumeniuk, Mass media a m³odzie¿, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2009 nr 3, s. 75-79.
22
DOK 148.
23
Tam¿e 149.
19
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ponadgimnazjalnych kwestiom tym powiêca siê wiele uwagi. Cele, zadania i treci odnosz¹ce siê do motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania traktowane s¹ jako istotny element procesu nauczania i wychowania katechetycznego.
Zosta³y zaplanowane w powi¹zaniu z formacj¹ moraln¹ i wprowadzeniem do misji. Ten obszar dzia³alnoci katechetycznej ma bowiem bezporednie odniesienie
do ¿ycia. Nie ogranicza siê jedynie do czynnoci dydaktycznych. Przekaz pojêæ
etycznych, zasad moralnych i wartoci chrzecijañskich stanowi podstawê dzia³alnoci wychowawczej zwi¹zanej z wdra¿aniem m³odzie¿y do przestrzegania Dekalogu i realizacji b³ogos³awieñstw. W gimnazjum autorzy dokumentów programowych nauczania religii zwracaj¹ uwagê na kszta³towanie sumienia i postaw
moralnych24. Wiedza dotycz¹ca ¿ycia moralnego, w³aciwego prze¿ywania mi³oci, realizacji powo³ania ¿yciowego ma byæ pomocna w codziennym ¿yciu. Autorzy dokumentów programowych nauczania religii w gimnazjum s³usznie stwierdzaj¹, ¿e na podstawie posiadanej wiedzy uczeñ powinien wypracowywaæ wzglêdnie
sta³e zachowania, reakcje poznawcze [i] emocjonalne umotywowane wartociami
najwy¿szymi25. Chodzi tu zw³aszcza o kszta³towanie umiejêtnoci oceny w³asnego postêpowania w wietle przykazania mi³oci Boga i bliniego. Za istotne uznaje
siê te¿ uzdalnianie m³odzie¿y do konfrontacji w³asnego zachowania z nauk¹ Bo¿¹
i dokonywania odpowiedzialnych wyborów26. Tak okrelone cele, zadania i treci
zostaj¹ uzupe³nione o za³o¿enia programowe zwi¹zane z przygotowaniem m³odzie¿y do podjêcia misji wiadczenia o prawdach wiary i wartociach chrzecijañskich
we w³asnym rodowisku. W toku szkolnych lekcji religii zak³ada siê dzia³ania ukierunkowane na wspieranie uczniów w rozpoznawaniu form apostolstwa wieckich.
S³usznie proponuje siê omawianie ró¿nych sposobów zaanga¿owania w apostolstwo wieckich i w tworzenie kultury. M³odzie¿ bowiem ma posi¹æ wiedzê dotycz¹c¹ dzia³alnoci apostolskiej chrzecijan w wiecie. Informacje te s¹ niezbêdne
w procesie motywowania uczniów gimnazjum do chrzecijañskiego postêpowania
w wiecie. St¹d te¿  obok zaznajamiania uczniów z okrelon¹, powi¹zan¹ z ¿yciem m³odzie¿y wiedz¹  proponuje siê stwarzanie sytuacji, sprzyjaj¹cych podejmowaniu ró¿nych form aktywnoci wymagaj¹cych oceny rozpoznanych wartoci
i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Uczniowie s¹ wspierani w nabywaniu
umiejêtnoci charakterystycznych dla osoby zdolnej postêpowaæ w ¿yciu samodzielnie, odpowiedzialnie i zgodnie z Dekalogiem. Dzia³ania te zmierzaj¹ do przygotowania do podjêcia misji wiadczenia o prawdach wiary i wartociach chrzecijañskich we w³asnym rodowisku27. Wród wymienionych propozycji pomija siê
kwestie istotne dla wspó³czesnej m³odzie¿y gimnazjalnej, które warunkuj¹ jej sposób mylenia i dzia³ania. Nale¿a³oby wiêcej uwagi powiêciæ nowym technologiom
24
25
26
27

PNRRZK 2010, s. 122-123.
PPK 2010, s. 52.
Tam¿e; PNRRZK 2010, s. 122-123, 129.
PPK 2010, s. 58.
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informacyjnym, z których korzysta m³odzie¿, komunikuj¹c siê z innymi czy te¿
kszta³tuj¹c w³asne pogl¹dy i postawy w dziedzinie ¿ycia religijnego, tak¿e w kwestii apostolstwa. Nowe technologie informacyjne stanowi¹ bowiem szansê, a jednoczenie zagro¿enie dla ewangelizacji. Propagowane w internecie i w programach
telewizyjnych style ¿ycia w znacznym stopniu s¹ akceptowane przez m³odzie¿, co
znajduje wyraz w deklaracjach i opiniach wyra¿anych podczas lekcji religii. Czêsto pozostaj¹ w sprzecznoci z nauczaniem Kocio³a katolickiego. Chc¹c skutecznie motywowaæ m³odzie¿ do chrzecijañskiego postêpowania, nale¿y podejmowaæ
dialog na temat stylu ¿ycia lansowanego w mediach.
Wy¿ej opisane za³o¿enia programowe nauczania religii rzymskokatolickiej
w zakresie motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania zostaj¹ poszerzone w szko³ach ponadgimnazjalnych. Autorzy proponuj¹ nowe cele, zadania i treci, które stanowi¹ kontynuacjê propozycji zawartych w dokumentach programowych edukacji religijnej w gimnazjum. S³usznie zwracaj¹ uwagê, zw³aszcza w III
klasie liceum i szko³y zawodowej oraz w IV klasie technikum, na odkrywanie powo³ania chrzecijañskiego28. Za³o¿enie to wynika wprost z natury nauczania religii
na tym etapie edukacji. Dostosowane jest do w³aciwoci psychicznych, potrzeb
egzystencjalnych i sytuacji ¿yciowej m³odzie¿y. wiadczy o tym m.in. propozycja
wspierania uczniów w nabywaniu umiejêtnoci hierarchizacji zadañ, jakie ma katolik wzglêdem rodziny i spo³ecznoci29. Opisane – w ramach formacji moralnej 
za³o¿enia wskazuj¹ równie¿ na dowartociowanie celów, zadañ i treci dotycz¹cych
motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania. Autorzy dokumentów
programowych nauczania religii rzymskokatolickiej w szko³ach ponadgimnazjalnych wskazuj¹ bowiem na potrzebê doprowadzenia ka¿dego ucznia do odkrycia
godnoci ludzkiej i powo³ania, którym obdarzy³ go Bóg30. Za istotne uznaj¹ przygotowanie [m³odzie¿y] do podejmowania samodzielnych decyzji w oparciu o motywacjê chrzecijañsk¹, wyp³ywaj¹c¹ z faktu przyjêcia chrztu i bierzmowania31.
W zwi¹zku z tym zwracaj¹ uwagê na potrzebê integrowania orêdzia chrzecijañskiego z ludzkim dowiadczeniem poprzez ukazanie ¿ycia chrzecijañskiego jako
drogi ku wiêtoci oraz podejmowanie zagadnieñ z zakresu etyki ma³¿eñskiej
i rodzinnej32. Trafne s¹ przy tym za³o¿enia dotycz¹ce pog³êbiania ró¿nych treci
antropologicznych i etycznych takich, jak np.: czyn moralny, cz³owieczeñstwo jako
dar zdany osobie ludzkiej, cnoty Boskie i cnoty kardynalne, sposoby pracy nad
sumieniem, ograniczenia wolnoci cz³owieka, praca nad sob¹. Z tym wi¹¿¹ siê
kolejne kwestie. Dotycz¹ one bioetyki i etyki ¿ycia ma³¿eñskiego. Autorzy podstawy programowej nauczania religii w szko³ach ponadgimnazjalnych wskazuj¹ na
28
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potrzebê wspierania m³odzie¿y nie tylko w poznawaniu nauczania Kocio³a katolickiego na temat: integracji seksualnej, AIDS, aborcji, antykoncepcji, eutanazji,
transplantacji, klonowania, zap³odnienia in vitro, ale tak¿e w nabywaniu umiejêtnoci oceny poszczególnych kwestii w wietle prawa Bo¿ego. Wymienione za³o¿enia zostaj¹ uzupe³nione o zagadnienia zwi¹zane z mediami, reklam¹, internetem
i ró¿nego rodzaju formami patologii spo³ecznej33. Trafne s¹ przy tym propozycje
wspierania m³odzie¿y w rozwijaniu umiejêtnoci oceny tych zjawisk. Podobne za³o¿enia mo¿na dostrzec w opisach dotycz¹cych technik obrony przed manipulacj¹
i pracy zawodowej34. Wszystkie wy¿ej wymienione treci wi¹¿¹ siê wprost z chrzecijañskim dzia³aniem. M³odzie¿ w codziennym ¿yciu obserwuje i poznaje poszczególne problemy etyczne, coraz czêciej te¿ prze¿ywa dylematy moralne.
Uczestniczy tak¿e w sytuacjach wymagaj¹cych podejmowania wyborów. W zwi¹zku z tym istotne wydaj¹ siê propozycje, które maj¹ na celu ukazanie zasad ¿ycia
w spo³eczeñstwie i motywowanie m³odzie¿y do zaanga¿owania w dzie³o apostolskie. Dobrze zatem, ¿e autorzy dokumentów programowych nauczania religii
w szko³ach ponadgimnazjalnych (zw³aszcza w III klasie liceum i w IV klasie technikum) planuj¹ zagadnienia zwi¹zane z uczestnictwem chrzecijan w ¿yciu spo³ecznym i ze s³u¿b¹ ojczynie35. W tym kontekcie wskazuj¹ na znaczenie zasady
dobra wspólnego w dzia³alnoci polityczno-spo³ecznej oraz na skutki braku poszanowania dla prawdy w ¿yciu indywidualnym i spo³ecznym36. Trafne s¹ równie¿
kolejne za³o¿enia programowe. Dotycz¹ one wspierania m³odzie¿y w zrozumieniu
wp³ywu poszanowania prawa w³asnoci na ¿ycie spo³eczne37. Uczniowie maj¹ nabywaæ umiejêtnoæ analizy wy¿ej wymienionych kwestii i ich oceny, co sprzyja
kszta³towaniu postaw prospo³ecznych. Niemniej istotne s¹ równie¿ zagadnienia
dotycz¹ce wiadczenia mi³oci w rodzinie, przebaczenia chrzecijañskiego i zaanga¿owania chrzecijan w dzie³o apostolskie. Uczniowie zdobywaj¹cy wiedzê na ten
temat potrafi¹ lepiej zrozumieæ sens wiadczenia o Jezusie Chrystusie w rodowisku rodzinnym, szkolnym, rówieniczym, a w przysz³oci tak¿e w miejscu pracy.
£atwiej te¿ przyjmuj¹ argumentacjê zwi¹zan¹ z postaw¹, jak¹ chrzecijanin powinien zajmowaæ wobec kultury masowej i elitarnej. Uzasadnione s¹ zatem za³o¿enia dotycz¹ce moralnego wymiaru kultury. Autorzy dokumentów programowych
nauczania religii rzymskokatolickiej w szko³ach ponadgimnazjalnych zwracaj¹
uwagê na zagadnienia dotycz¹ce kultury masowej i elitarnej38. Za wa¿ne uznaj¹
równie¿ ukazywanie katechizowanym uczniom arcydzie³ i kiczu czy te¿ argumentowanie, dlaczego chrzecijanin powinien dbaæ o kulturê jêzyka39. Pomijaj¹ jednak
33
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kwestie istotne dla wspó³czesnej m³odzie¿y, zwi¹zane np. z ideologi¹ gender. Nie
uwzglêdniaj¹ te¿ wp³ywów kultury postmodernistycznej, jakim podlega wspó³czesna rodzina, a porednio tak¿e m³odzie¿40. Co wa¿ne, pomijaj¹ odniesienie do praktyki, w której nauczyciel religii dowiadcza trudnoci w procesie motywowania
m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania. Kwestia ta zas³uguje na szczególn¹
uwagê w kolejnych opracowaniach programów nauczania religii czy te¿ nowych
serii podrêczników do nauki religii.
Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e wed³ug za³o¿eñ programowych nauczania
religii rzymskokatolickiej motywowanie m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania obejmuje aspekty poznawcze i wychowawcze, bez szczegó³owego odniesienia do wspó³czesnych kontekstów spo³ecznych i kulturowych. Szerokie spectrum
wiedzy, z jak¹ uczniowie zapoznaj¹ siê podczas lekcji religii, sprzyja rozwijaniu
umiejêtnoci analizowania i wartociowania. Stanowi podstawê w procesie motywowania do podejmowania wiadomych, samodzielnych i odpowiedzialnych
czynów w rodowisku spo³ecznym, zgodnych z rozpoznanymi i zinternalizowanymi wartociami. Uczeñ jest tu aktywnym podmiotem. Potrzebuje on nie tylko
wiedzy, ale równie¿ odpowiedniego wsparcia w kszta³towaniu postawy autentycznego, rozumnego wyznawania wiary w codziennym ¿yciu. Motywowanie
m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania nie polega bowiem na modelowaniu
zachowañ. Przeciwnie, wymaga wiadomego i odpowiedzialnego korzystania ze
zdobytych umiejêtnoci w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. W centrum ka¿dej
aktywnoci katechizowanego ucznia powinna znaleæ siê osoba Jezusa Chrystusa i Jego orêdzie zbawienia. Otwartoæ m³odzie¿y na Chrystusa i s³owo Bo¿e
prowadzi do otwartoci na drugiego cz³owieka i wiat. Wyra¿a siê m.in. w modlitwie, ¿yciu sakramentalnym, we wspó³pracy dla dobra wspólnego, bezinteresownoci i powiêceniu oraz w praktykowaniu mi³oci Boga i bliniego.

Sposoby motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania
Proponowane w dokumentach programowych nauczania religii rzymskokatolickiej cele, zadania i treci dotycz¹ce motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania wymagaj¹ zastosowania odpowiednich rozwi¹zañ metodycznych. W praktyce istotn¹ rolê odgrywa organizowanie sytuacji edukacyjnych,
podczas których katechizowani ucz¹ siê przez dzia³anie i w toku dzia³ania. Mo¿e
ono przybieraæ ró¿ne formy: zarówno lekcyjne, jak i pozalekcyjne czy te¿ szkolne i pozaszkolne. Ka¿da z nich stwarza ró¿ne mo¿liwoci w zakresie organizacji
sposobów pracy uczniów. Zwykle s¹ to formy zbiorowe, które pozwalaj¹ zastoInteresuj¹ce analizy na temat funkcjonowania rodzin w ponowoczesnoci mo¿na znaleæ np.
w: E. Wiszowaty, Rodziny policyjne w ponowoczesnoci, w: Rodzina  mundur  s³u¿ba, red.
Z. Kepa, A. Szerauc, R. Winiewski, P³ock 2012, s. 41-66.
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sowaæ pracê w grupach i w parach, b¹d indywidualne. Samo jednak zró¿nicowanie organizacyjne uczniów nie wystarczy. Potrzebne s¹ równie¿ odpowiednie
metody aktywizuj¹ce, gdy¿ pozwalaj¹ one budziæ zaanga¿owanie, poszukiwaæ
odpowiedzi na nurtuj¹ce i stawiane przez uczniów pytania41 oraz rozwijaæ
sprawnoci i kszta³towaæ nawyki. S³u¿¹ te¿ wdra¿aniu m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania  najpierw w zespole klasowym (w grupie rówieników), a nastêpnie w rodzinie i otoczeniu. St¹d te¿ autorzy dokumentów programowych
nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych przypominaj¹ o koniecznoci zastosowania w nauczaniu religii metod poszukuj¹cych (np. dramy, dyskusji, panelu, trybuna³u) i problemowych42. Zwracaj¹ uwagê na znaczenie rewizji ¿ycia. S³usznie za istotne uznaj¹ wzbogacenie
zajêæ z religii o rodki dydaktyczne oparte na nowoczesnej technologii informacyjnej43. Wymienione propozycje metodyczne s¹ trafne i uzasadnione, stymuluj¹
bowiem aktywnoæ w³asn¹ m³odzie¿y. Co wa¿ne, przyczyniaj¹ siê do nabywania
umiejêtnoci precyzowania myli, wyra¿ania w³asnych opinii, argumentowania
i wartociowania. Pomagaj¹ równie¿ w kszta³towaniu zdolnoci pracy w zespole.
Ucz¹ odpowiedzialnoci za siebie i innych. Pomagaj¹ te¿ w kszta³towaniu woli44.
W realizacji za³o¿eñ programowych nauczania religii rzymskokatolickiej na
szczególn¹ uwagê zas³uguje rozwijanie kreatywnoci m³odzie¿y. S³u¿¹ temu np.
wspólne  katechety z uczniami  inicjatywy podejmowane w szkole, parafii
i w najbli¿szym rodowisku. Mog¹ one przybraæ formê pozalekcyjnej i pozaszkolnej aktywnoci opartej na wolontariacie. Uczniowie organizuj¹ na przyk³ad rozmaite loterie dobroczynne i koncerty zespo³ów muzycznych, aktywnie uczestnicz¹
w akcji zbierania plastikowych nakrêtek i w zbiórce ¿ywnoci dla ubogich rodzin.
Maj¹ te¿ wiele okazji do w³¹czenia siê w ró¿nego rodzaju akcje organizowane
przez Caritas, parafie i organizacje pozarz¹dowe. Zwykle dzia³ania te s¹ podejmowane przez m³odzie¿, która zadeklarowa³a swój udzia³ w szkolnym kole Caritas.
Równie¿ realizacja konkretnych projektów edukacyjnych sprzyja motywowaniu m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania. Sk³ania do analizowania, wartociowania, wyra¿ania w³asnych opinii, argumentowania i zaanga¿owania apostolskiego. Co wa¿ne, m³odzie¿ mo¿e æwiczyæ siê w praktykowaniu cnót (np.
mi³oci, cierpliwoci) oraz dowiadczaæ radoci p³yn¹cej z praktykowania mi³oci chrzecijañskiej w codziennym ¿yciu.
Wy¿ej wymienione rozwi¹zania metodyczne wspomagaj¹ proces motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania. Dostarczaj¹ bowiem katechizowanym uczniom okazji do zastosowania rozpoznanej wiedzy w ¿yciu. Sprzyjaj¹ te¿
rozwijaniu zdolnoci wartociowania oraz uobecnianiu orêdzia ewangelicznego
41
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w codziennym ¿yciu. Jednoczenie pozwalaj¹ m³odzie¿y doskonaliæ umiejêtnoæ
prowadzenia dialogu i wspó³dzia³ania w grupie, a zarazem stymuluj¹ aktywnoæ
w³asn¹. Nie gwarantuj¹ jednak skutecznej realizacji za³o¿eñ programowych
w zakresie motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania. Proces ten
bowiem zale¿y od wielu czynników zewnêtrznych (np. wp³ywu rodowiska rodzinnego, mediów), ale tak¿e od uwarunkowañ podmiotowych (zainteresowañ
uczniów, preferowanych wartoci, otwartoci na Boga, umiejêtnoci s³uchania,
samodzielnego mylenia i poszukiwania prawdy). Niemniej istotn¹ rolê odgrywa
modlitwa nauczyciela religii za katechizowanych. Stanowi ona duszê ka¿dej
metody45 oraz uzdalnia do m¹drego towarzyszenia uczniom w procesie odkrywania autentycznych wartoci, którymi powinni kierowaæ siê w ¿yciu.

Podsumowanie
Podczas nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych, zgodnie z teoretycznymi za³o¿eniami, maj¹ byæ wype³niane ró¿ne
zadania dydaktyczne i wychowawcze. Dotycz¹ one nie tylko przekazu wiedzy, ale
tak¿e formacji postaw. Podczas dzia³añ podejmowanych na lekcji religii uczniowie
maj¹ zdobywaæ wiedzê niezbêdn¹ w postêpowaniu motywowanym wiar¹. Ucz¹ siê
te¿ wartociowania zachowañ i rozwi¹zywania problemów egzystencjalnych na
podstawie s³owa Bo¿ego i nauki Kocio³a. Zdobyta przez uczniów wiedza stanowi
ród³o aktywnoci podczas zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych, a tak¿e w codziennym ¿yciu. St¹d te¿ autorzy dokumentów programowych nauczania religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych wielokrotnie zwracaj¹ uwagê na motywowanie m³odzie¿y do chrzecijañskiego postêpowania poprzez podejmowanie
zagadnieñ z zakresu etyki ¿ycia indywidualnego, spo³ecznego, politycznego, rodzinnego i organizowanie sytuacji edukacyjnych, które sprzyjaj¹ formacji postaw.
Za istotne uznaj¹ pobudzanie m³odzie¿y do refleksji, analizy i oceny rzeczywistoci. Wskazuj¹ te¿ na wa¿n¹ rolê nauczyciela religii, który nie tylko przekazuje
wiedzê, ale równie¿ tworzy warunki do chrzecijañskiego dzia³ania, wykorzystuj¹c formy i metody aktywizuj¹ce m³odzie¿. Tak lekcje religii, jak te¿ zajêcia pozalekcyjne i pozaszkolne s¹ odpowiednim miejscem do udzielania zachêty, dodawania odwagi i rozwijania umiejêtnoci. Istotne znaczenie ma tu wiadectwo
nauczyciela religii w zakresie apostolstwa w najbli¿szym rodowisku, czyli jego
w³asny przyk³ad chrzecijañskiego zaanga¿owania.
Wszystkie wymienione dzia³ania nale¿y potraktowaæ jako propozycje inspiruj¹ce do poszukiwania kolejnych rozwi¹zañ. Nie gwarantuj¹ one skutecznoci,
gdy¿ proces motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego postêpowania, jak ju¿
wy¿ej zauwa¿ono, jest warunkowany wieloma czynnikami zewnêtrznymi i we45
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wnêtrznymi. Pracy katechety towarzysz¹ ró¿ne ograniczenia i trudnoci, wprost
zwi¹zane z grup¹ uczniów, rodowiskiem, wspó³czesn¹ kultur¹ i propagowanymi w niej ideologiami. Zak³ócaj¹ one realizacjê za³o¿eñ programowych nauczania religii. wiadomoæ tych przeszkód powinna sk³aniaæ nauczycieli religii do
nieustannego poszukiwania odpowiednich, dostosowanych do znaków czasu
sposobów motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego dzia³ania.
Konieczne wydaje siê zweryfikowanie teoretycznych za³o¿eñ, opisanych
w dokumentach programowych nauczania religii rzymskokatolickiej. S³u¿yæ
temu mog¹ badania empiryczne z zastosowaniem kwestionariuszy ankiety. Na ich
podstawie zostan¹ pozyskane opinie wybranych grup respondentów, niezbêdne
do zrekonstruowania dowiadczeñ m³odzie¿y i nauczycieli religii w zakresie
chrzecijañskiego dzia³ania. Takie dane nale¿a³oby wzbogaciæ o obserwacjê
uczestnicz¹c¹ i hospitacje lekcji religii. Pozwol¹ one rozpoznaæ aktualne problemy, zweryfikowaæ teoretyczne za³o¿enia oraz wypracowaæ nowe strategie motywowania m³odzie¿y do chrzecijañskiego postêpowania.

School Teaching of the Roman Catholic Religion as a Means
of Motivating Young People to Christian Action
Summary
The teaching of the Roman Catholic religion at school involves a variety of didactic,
educational and evangelizing measures. Among them special care is taken to support students in
developing motivation for Christian action. The scope of this catechetical activity has been clearly
defined in curriculum documents for religious education, referred to in the core curriculum of
catechesis and the religious education syllabus.
The paper analyzes the teaching of the Roman Catholic religion at school as a means
conducive to motivating young people to Christian action. First, the nature of the teaching of the
Roman Catholic religion in middle school and high schools is indicated. In this context, attention is
drawn to the core curriculum in the aspect of motivating young people to Christian action. The
following factors are presented in a sequence: goals, objectives and content of religious education
as well as guidance how to achieve the objectives of the curriculum related to the above-mentioned
are of work of the religion teacher. A brief concluding section includes, besides a synthesis of the
discussed points, indications concerning empirical research.
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