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Edukacja rodowiskowa m³odzie¿y
na przyk³adzie programów nauczania religii rzymskokatolickiej
Przemiany cywilizacyjne zachodz¹ce we wspó³czesnym wiecie wi¹¿¹ siê
z rozwojem nowych technologii informacyjnych i procesami globalizacji. Towarzysz¹ im zmiany w zakresie makrostruktury spo³ecznej i kulturowej. Cz³owiek
uczestniczy w nowych formach aktywnoci spo³ecznej. Ma te¿ dostêp do innowacyjnych sposobów komunikowania siê z innymi osobami (np. za pomoc¹ technologii informacyjnej) oraz do nowych strategii uczenia siê i doskonalenia umiejêtnoci. Pod wp³ywem przemian cywilizacyjnych w sposób wyrany zmienia siê
sytuacja wspó³czesnego cz³owieka. Dowiadcza on braku stabilizacji ¿yciowej,
zaniku wiêzi rodzinnych i spo³ecznych, osamotnienia, poczucia pustki aksjologicznej, braku równowagi psychicznej. Widoczne s¹ przy tym choroby cywilizacyjne,
zwane chorobami XXI wieku, takie jak np. cukrzyca, nadcinienie têtnicze, choroba wieñcowa, oty³oæ, depresja. Jednoczenie nastêpuje nadmierna eksploatacja
zasobów i degradacja rodowiska. W ¿yciu spo³ecznym charakterystyczne s¹ d¹¿enia do pomniejszania lokalnych potrzeb ekonomicznych, kulturalnych i politycznych na rzecz d¹¿enia do coraz wiêkszej wspó³zale¿noci i integracji pañstw, spo³eczeñstw, gospodarek i kultur, co prowadzi do kszta³towania siê wiatowego
spo³eczeñstwa oraz zanikania kategorii pañstwa narodowego i podmiotowoci
ma³ych ojczyzn. Dlatego istotn¹ rolê odgrywa systematyczna edukacja rodowiskowa m³odego pokolenia, podejmowana w kszta³ceniu szkolnym. Tego rodzaju
edukacja wymaga szczególnego zainteresowania ze strony nauczycieli, którzy pracuj¹ z m³odzie¿¹ w gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych. Okres m³odoci
jest bowiem czasem intensywnego poszukiwania w³asnego miejsca w spo³eczeñstwie. W tym procesie istotn¹ rolê odgrywa aktywnoæ wszystkich osób, które s¹
zaanga¿owane w nauczanie i wychowanie m³odzie¿y. St¹d te¿ uzasadnione wydaje siê twierdzenie, ¿e edukacji rodowiskowej nie da siê w pe³ni zrealizowaæ bez
udzia³u nauczycieli religii. Tak postawiona teza wymaga poszukiwania odpowiedzi na pytanie, na czym polega edukacja rodowiskowa m³odzie¿y w nauczaniu
religii. Interesuj¹ce s¹ równie¿ szczegó³owe pytania: co to jest edukacja rodowiskowa. Jakie s¹ jej za³o¿enia programowe w nauczaniu religii adresowanym do
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m³odzie¿y? W jaki sposób realizowaæ tê edukacjê na lekcjach religii i w formie
zajêæ pozalekcyjnych, organizowanych przez nauczyciela religii? W celu teoretycznego opisania wy¿ej okrelonych zagadnieñ nale¿y odwo³aæ siê do programów
nauczania religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych. Wymienione dokumenty programowe s¹ punktem odniesienia nie tylko dla nauczycieli religii, ale
równie¿ dla autorów podrêczników do nauki religii. Analizy dotycz¹ce za³o¿eñ
programowych edukacji rodowiskowej w podrêcznikach do nauki religii obejmuj¹ szerokie spectrum zagadnieñ, które wykraczaj¹ poza zakres merytoryczny problematyki okrelonej w tytule niniejszego opracowania. St¹d te¿ zostan¹ pominiête. Wymagaj¹ odrêbnego opracowania, które pozwoli³oby ukazaæ, w jakim stopniu
wymogi programowe nauczania religii s¹ realizowane w podrêcznikach metodycznych i dla ucznia.

Wokó³ rozumienia edukacji rodowiskowej
Termin edukacja rodowiskowa czêsto wystêpuje w literaturze pedagogicznej1 i socjologicznej2. Jest równie¿ przedmiotem zainteresowania przedstawicieli
nauk przyrodniczych3. Poszczególni badacze ró¿nie ujmuj¹ i interpretuj¹ edukacjê rodowiskow¹. St¹d te¿ w opracowaniach z zakresu pedagogiki, przyrody
i ekologii mo¿na znaleæ odmienne definicje tego terminu4. Niekiedy, tak¿e
w nawi¹zaniu do katechezy, uto¿samia siê edukacjê rodowiskow¹ z edukacj¹
ekologiczn¹5, co wydaje siê ma³o uzasadnione, zw³aszcza w odniesieniu do propozycji obecnych w pedagogice spo³ecznej i socjologii wychowania.
Dawniej badacze zajmuj¹cy siê edukacj¹ rodowiskow¹ zwracali uwagê na
wielorakie aspekty opieki i wychowania rodowiskowego6. Dlatego w definicjach
1
Zob. np. J. Piekarski, U podstaw pedagogiki spo³ecznej, £ód 2007; M. Winiarski, Rodzina
 szko³a  rodowisko lokalne. Problemy edukacji rodowiskowej, Warszawa 2000; ten¿e, Wspó³praca w ramach edukacji rodowiskowej, Pedagogika Spo³eczna 2007, nr 4, s. 7-22; ten¿e, Edukacja w rodowisku lokalnym, Pedagogika Spo³eczna 2011, nr 3-4, s. 21-44.
2
Zob. np. M. Karkowska, Socjologia wychowania: wybrane elementy: mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, £ód 2007.
3
Zob. np. M.£. Cichocka, Edukacja rodowiskowa jako podstawa wiedzy o rodowisku i tworzenia systemu wartoci, „Zeszyty Naukowe Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w P³ocku.
Pedagogika” 8(2009), cz. 2, s. 87-95; M. Gerwel-Wronka, Edukacja rodowiskowa spo³ecznoci
lokalnych wyzwaniem dla nauczycieli i samorz¹dowców, „Problemy Ekologii” 11(2007), nr 6,
s. 292-293.
4
Zob. szerzej o tym np. w: M. Winiarski, Rodzina  szko³a  rodowisko lokalne. Problemy
edukacji rodowiskowej, dz. cyt., s. 61-69.
5
Zob. np. D. Cichy, Edukacja rodowiskowa  stan obecny i perspektywy, Zarz¹dzanie
i Edukacja 1997, nr 2-3, s. 49-64; por. A. Strumiñska-Doktór, Edukacja rodowiskowa w katechezie szkolnej, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 4(2006), s. 503-515.
6
Zob. np. R. Wroczyñski, Pedagogika spo³eczna, Warszawa 1974; ten¿e, Pedagogika spo³eczna, jej podstawowe pojêcia oraz rozwój problematyki, Warszawa 1967.
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wypracowanych na pocz¹tku XX wieku dostrzec mo¿na ró¿ne aspekty7. Najczêciej, jak zauwa¿a Miko³aj Winiarski, termin edukacja rodowiskowa okrela³
opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹ w miejscu zamieszkania; opiekê w osiedlu mieszkaniowym; opiekê rodowiskow¹; pedagogikê podwórkow¹ (podwórzow¹); wychowanie podwórkowe; wychowanie w miejscu zamieszkania; wychowanie w osiedlu
mieszkaniowym; wychowanie rodowiskowe; dzia³alnoæ opiekuñczo-wychowawcz¹
w rodowisku zamieszkania, osiedlu mieszkaniowym; rodowiskow¹ animacjê kulturaln¹; ruch kulturalny ma³e ojczyzny; rozszerzon¹ dzia³alnoæ rodowiskow¹ placówek i organizacji spo³ecznych; system rodowiskowy; tworzenie (doskonalenie)
lokalnego systemu wychowawczego; edukacjê równoleg³¹ w skali lokalnej; modernizacjê lokalnego rodowiska wychowawczego8.

Niew¹tpliwie wszystkie wymienione okrelenia wi¹¿¹ siê z procesem opieki
i wychowania w lokalnej spo³ecznoci. Porednio wskazuj¹ na zaspokajanie potrzeb zwi¹zanych z przynale¿noci¹ do spo³ecznoci lokalnej i aktywnym udzia³em w ¿yciu tej grupy. Odnosz¹ siê równie¿ do formowania postaw oraz rozwijania i zaspokajania aspiracji kulturalnych. Za istotn¹ uznaje siê modernizacjê
lokalnego rodowiska wychowawczego poprzez tworzenie placówek rekreacyjnych dla wychowanków. St¹d te¿ wy¿ej przywo³ane rozumienie edukacji rodowiskowej zas³uguje na szczególn¹ uwagê osób, które odpowiadaj¹ za ulepszanie
lokalnych placówek spo³eczno-kulturalnych.
Kontekstom katechetycznym bli¿sze i bardziej znacz¹ce wydaj¹ siê znaczenia, które zaczêto nadawaæ edukacji rodowiskowej w latach 90. XX wieku9.
Pierwsze rozumienie ma wê¿szy zakres. Edukacja rodowiskowa uto¿samiana
jest bowiem z edukacj¹ skupion¹ na poznawaniu, nauczaniu i popularyzowaniu
 w toku pracy szkolnej i pozaszkolnej  wiedzy o rodowisku miejscowym, jego
¿yciu spo³ecznym, kulturalnym i przyrodniczym10. Drugie natomiast okrelenie
edukacji rodowiskowej ma szerszy zakres znaczeniowy11. Wskazuje bowiem
na proces kszta³towania i rozwoju kompetencji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ podejmowan¹ w rodowisku lokalnym, ukierunkowan¹ na realizacjê miejscowych
potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, spo³ecznych, politycznych12. Chodzi tu najogólniej o aktywizacjê mieszkañców spo³ecznoci lokalnych poprzez rozwijanie
7
Szerzej o tym pisze np. G. Gajewska, Edukacja rodowiskowa w przestrzeni ¿yciowej dzieci
i m³odzie¿y, Toruñ 2002; M. Winiarski, Rodzina  szko³a  rodowisko lokalne. Problemy edukacji
rodowiskowej, dz. cyt., s. 61-69.
8
M. Winiarski, Edukacja rodowiskowa, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red.
T. Pilch, Warszawa 2003, s. 978.
9
Zob. np. W. Theiss, Edukacja rodowiskowa: zarys problematyki, Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze 1996, nr 10, s. 3-9.
10
M. Winiarski, Edukacja rodowiskowa, dz. cyt., s. 979-980.
11
Tam¿e.
12
M. Winiarski, Edukacja rodowiskowa, w: Elementarne pojêcia pedagogiki spo³ecznej
i pracy socjalnej, red. T. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999, s. 80.
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wiadomoci przynale¿noci do danej spo³ecznoci lokalnej oraz doskonalenie
umiejêtnoci spo³ecznych, dziêki którym poszczególne osoby stan¹ siê twórczymi i wiadomymi uczestnikami ¿ycia spo³ecznego. Przekaz wiedzy o rodowisku lokalnym i procesach spo³eczno-kulturowych, jakie w nim zachodz¹, wymaga powi¹zania z rozwijaniem umiejêtnoci i formowaniem postaw13. St¹d te¿
wy¿ej przywo³ane w¹skie i szerokie rozumienie edukacji rodowiskowej wydaje
siê znacz¹ce dla nauczania religii. Pozwala uznaæ, ¿e edukacja rodowiskowa
polega zarówno na popularyzacji wiedzy o spo³ecznoci lokalnej, jak te¿ na
kszta³towaniu umiejêtnoci niezbêdnych do aktywnego i odpowiedzialnego
udzia³u w ¿yciu spo³ecznoci lokalnej w celu pomna¿ania dobra wspólnego.
Wartoci¹ tej edukacji jest stymulowanie aktywnoci uczniów do twórczego zaanga¿owania na rzecz spo³ecznoci lokalnej oraz kszta³towanie podmiotowoci
m³odych osób w ¿yciu spo³ecznym, kulturalnym, politycznym, ekonomicznym.

Edukacja rodowiskowa m³odzie¿y w nauczaniu religii
Dokonuj¹c analizy obowi¹zuj¹cych programów nauczania religii w gimnazjum14 i szko³ach ponadgimnazjalnych15, mo¿na stwierdziæ, ¿e problematyka edukacji rodowiskowej jest obecna w nauczaniu religii. S³usznie zosta³a ona zaplanowana w korelacji z edukacj¹ szkoln¹. Odwo³anie do zagadnieñ z zakresu
edukacji rodowiskowej pojawia siê jednak sporadycznie16. Ma ono na celu uzupe³nianie i integrowanie wiedzy uczniów. Autorzy programu nauczania religii
pomijaj¹ wspieranie m³odzie¿y w rozwijaniu umiejêtnoci aktywnego udzia³u
w ¿yciu spo³ecznoci lokalnej17. Tym samym funkcja wychowawcza korelacji nauczania religii z edukacj¹ szkoln¹ zostaje pominiêta.
Tam¿e.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Pójæ za Jezusem Chrystusem. Katecheza wyznania i rozumienia wiary. Program nauczania religii dla gimnazjum, AZ-3-01/10, w: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach, Kraków 2010, s. 107-138.
15
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wiadek Chrystusa.
Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum, AZ-4-01/10, w: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej , dz. cyt., s. 139-169; Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski,
wiadek Chrystusa. Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania religii dla technikum, AZ-6-01/10, w: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii rzymskokatolickiej , dz. cyt., s. 171-206; Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski, Z Chrystusem przez wiat. Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania
religii dla szko³y zawodowej, AZ-5-01/10, w: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej , dz. cyt., s. 207-223.
16
Tam¿e.
17
Tam¿e.
13

14
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W gimnazjum zak³ada siê  g³ównie w ramach korelacji z wiedz¹ o spo³eczeñstwie  udzielanie uczniom pomocy we w³aciwym rozumieniu nastêpuj¹cych zagadnieñ: cz³owiek jako istota spo³eczna, grupa i wiêzi spo³eczne, rola
wartoci w ¿yciu cz³owieka, autorytet, naród, pañstwo, prawa i obowi¹zki cz³owieka wobec narodu, pañstwa, prawa cz³owieka18. Kwestie te zostaj¹ uzupe³nione w nauczaniu sztuki19. Autorzy programu nauczania religii zwracaj¹ uwagê na muzykê ojczyst¹ i regionaln¹ oraz na dzie³a sztuki ojczystej20. Brakuje
jednak wyranego zaplanowania form aktywnoci, dziêki którym m³odzie¿ bêdzie mog³a nabywaæ umiejêtnoci niezbêdne do aktywnego, a zarazem odpowiedzialnego dzia³ania w spo³ecznoci lokalnej. Pominiêto motywowanie m³odzie¿y ze szkó³ gimnazjalnych do zachowañ bêd¹cych wyrazem troski o ma³¹
ojczyznê.
Odmienne od powy¿szego za³o¿enia edukacji rodowiskowej obecne s¹
w programach nauczania religii w szko³ach ponadgimnazjalnych. W liceum zak³ada siê m.in. ukazanie problemu zakorzenienia uczniów w spo³ecznociach
i wspólnotach”21. Realizacja tego celu dokonuje siê m.in. podczas omawiania treci dotycz¹cych wiata, w którym ¿yje m³odzie¿22. Kolejno proponowane s¹ takie zagadnienia, jak: dom, przyjaciele, grupa rówienicza, nowa klasa i szko³a,
Ojczyzna, wiêzi miêdzyludzkie oparte na empatii23. Wi¹¿¹ siê one wprost z szeroko rozumian¹ edukacj¹ rodowiskow¹. S³usznie zostaj¹ uzupe³nione o korelacjê z treciami dotycz¹cymi wiadomoci narodowej, znaczenia regionu dla historii pañstwa, jednostki, grupy i spo³eczeñstwa, które uczniowie poznaj¹ na
lekcjach historii i wiedzy o spo³eczeñstwie24. Nawi¹zuj¹c do wiedzy o kulturze,
wiedzy o spo³eczeñstwie i historii, proponuje siê ukazanie m³odzie¿y powi¹zañ
miêdzy Kocio³em lokalnym a kultur¹ regionaln¹ oraz omówienie zabytków kultury innych wyznañ chrzecijañskich w regionie25. Zagadnienia te zostaj¹ wzbogacone o chrzecijañski wymiar kultury i chrzecijañskie dziedzictwo kultury
regionalnej. Zwraca siê te¿ uwagê na: (1) rodowisko naturalne i jego wp³yw na
zdrowie cz³owieka; (2) kulturê wysok¹, masow¹, narodow¹ i regionaln¹; (3) szacunek do jêzyka ojczystego; (4) patologie ¿ycia spo³ecznego; (5) problem pracy
i bezrobocia oraz demografii; (6) ma³¹ ojczyznê; (7) pomoc spo³eczn¹ udzielaKomisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Pójæ za Jezusem Chrystusem. Katecheza wyznania i rozumienia wiary. Program nauczania religii dla gimnazjum, AZ-3-01/10, dz. cyt., s. 111, 113-114, 121-122, 125.
19
Tam¿e, s. 116.
20
Tam¿e.
21
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wiadek Chrystusa.
Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania religii dla liceum, AZ-4-01/10, dz. cyt., s. 142.
22
Tam¿e.
23
Tam¿e, s. 142, 146-147.
24
Tam¿e, s. 146.
25
Tam¿e, s. 149, 160.
18
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n¹ osobom starym, chorym i niepe³nosprawnym26. Uczestnicy lekcji religii s¹
zatem wspierani w odkrywaniu ró¿nych aspektów ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i przyrodniczego w rodowisku lokalnym. S³usznie przekaz wiedzy o wy¿ej wymienionych zagadnieniach zosta³ zaplanowany w ramach korelacji z wiedz¹ o kulturze, wiedz¹ o spo³eczeñstwie, histori¹, geografi¹, jêzykiem polskim
i wychowaniem do ¿ycia w rodzinie. Brakuje jednak za³o¿eñ, które maj¹ na celu
wspieranie uczniów liceum w rozwijaniu umiejêtnoci zwi¹zanych z aktywnoci¹ spo³eczn¹ w najbli¿szym otoczeniu.
W programie nauczania religii w technikum równie¿ wyakcentowano nauczanie i popularyzowanie wiedzy o spo³ecznoci lokalnej27. Proponowane w liceum zagadnienia rozpisano w czteroletnim cyklu kszta³cenia. Tym samym dostosowano je do struktury edukacji szkolnej w technikum, co wydaje siê s³uszne
i uzasadnione. Poszerzono zakres wiedzy o kulturze, akcentuj¹c wartoæ kultury
regionalnej28. Zaplanowano te¿ nauczanie o dobru wspólnym oraz o uczestnictwie chrzecijan w kulturze29. W ramach korelacji z podstawami przedsiêbiorczoci zaproponowano ukazanie uczniom technikum znaczenia kultury w ¿yciu spo³ecznym30. Wszystko to s³u¿y popularyzowaniu wiedzy o ¿yciu spo³ecznym
i kulturalnym. Sprzyja rozwijaniu wiadomoci przynale¿noci do spo³ecznoci
lokalnej. Ogranicza siê jednak do nauczania. Podobnie jak w liceum, równie¿
w programie nauczania religii w technikum pominiêto wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejêtnoci zwi¹zanych z aktywnoci¹ spo³eczn¹. Funkcja socjalizacyjna i wychowawcza edukacji rodowiskowej nie znajduje zatem nale¿nego miejsca w nauczaniu religii.
Do powy¿szych wniosków prowadzi równie¿ analiza programu nauczania
religii w szkole zawodowej. Obecne s¹ w nim jedynie treci dotycz¹ce ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i przyrodniczego31. Zaplanowano je w ramach korelacji
z blokiem humanistyczno-spo³ecznym i wychowaniem do ¿ycia w rodzinie32. S¹
to nastêpuj¹ce zagadnienia:
mój wiat (dom, przyjaciele, grupa rówienicza, nowa klasa i szko³a, Ojczyzna), [ ]
zagro¿enia ¿ycia spo³ecznego, ró¿norodnoæ relacji osobowych i zachowañ spo³ecznych, zasady i umiejêtnoci pracy w grupie, zasady komunikacji i empatii, organizaTam¿e, s. 157, 159-160, 166-167.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wiadek Chrystusa.
Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania religii dla technikum, AZ-6-01/10, dz. cyt.,
s. 171-206.
28
Tam¿e, s. 174, 178, 180, 185, 189.
29
Tam¿e.
30
Tam¿e, s. 185.
31
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Z Chrystusem przez
wiat. Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania religii dla szko³y zawodowej, AZ-5-01/10,
dz. cyt., s. 207-223.
32
Tam¿e.
26

27

EDUKACJA RODOWISKOWA M£ODZIE¯Y NA PRZYK£ADZIE PROGRAMÓW NAUCZANIA

249

cja czasu w³asnego  nauka, praca, wypoczynek, cz³owiek istota spo³eczna, podstawy rozró¿niania, oceniania i wyboru wytworów kultury masowej, podstawy kszta³towania i rozwijania wiêzi miêdzyludzkich opartych na empatii, [ ] ró¿norodnoæ relacji osobowych i zachowañ spo³ecznych33.

Takie rozplanowanie korelacji wiadczy o wyakcentowaniu w programie
nauczania religii w szkole zawodowej zagadnieñ, które traktuj¹ o ró¿nych aspektach ¿ycia spo³ecznego, samoregulacji i samokontroli, dynamice grupy spo³ecznej, komunikacji interpersonalnej oraz kulturze narodowej i regionalnej. Mo¿e
przyczyniæ siê do rozwoju samowiadomoci spo³ecznej oraz wzbogacania wiedzy z zakresu nauk spo³ecznych. W¹tpliwoæ w propozycjach nauczania religii
w szkole zawodowej budzi wyodrêbnienie przez autorów programu bloku humanistyczno-spo³ecznego. Wydaje siê ono niczym nieuzasadnione. W dokumentach
owiatowych wyranie zaznacza siê, ¿e w szkole zawodowej obowi¹zuje podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla szkó³ ponadgimnazjalnych, których
ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie wiadectwa dojrza³oci po zdaniu egzaminu
maturalnego dla przedmiotu w zakresie podstawowym34. Tak wiêc korelacja
z edukacj¹ szkoln¹ w szkole zawodowej powinna obejmowaæ poszczególne
przedmioty kszta³cenia ogólnego, takie same jak w liceum i technikum.
W zwi¹zku z wy¿ej zauwa¿onymi brakami w zakresie edukacji rodowiskowej
w nauczaniu religii uzasadnione wydaje siê stwierdzenie, ¿e obok przekazu wiedzy
nale¿a³oby zwróciæ uwagê na wspomaganie m³odzie¿y z gimnazjum i ze szkó³ ponadgimnazjalnych w kszta³towaniu dojrza³ych postaw spo³ecznych, ukonkretnionych
w odpowiedzialnoci, szacunku dla innych, ciekawoci poznawczej, gotowoci do
uczestnictwa w kulturze, poszanowaniu tradycji i kultury w³asnego narodu oraz regionu. Nie mniej istotne wydaje siê motywowanie uczniów do podejmowania inicjatyw spo³ecznych i pracy zespo³owej w rodowisku lokalnym. Tylko w ten sposób
nauczanie religii mo¿e przyczyniaæ siê do kszta³towania i rozwoju kompetencji zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ podejmowan¹ w rodowisku lokalnym.

Sposoby realizacji edukacji rodowiskowej w nauczaniu religii
Przekaz wiedzy o rodowisku lokalnym i procesach spo³ecznych oraz aktywizacja m³odzie¿y do udzia³u w ¿yciu spo³ecznoci lokalnych wymaga, podobnie jak ka¿dy zamierzony proces korelacji w nauczaniu religii, odpowiednich
Tam¿e, s. 210, 213, 215, 219.
Zob. i por. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³, DzU 2012 poz. 977; Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó³. Za³¹cznik nr 5. Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla szkó³ zawodowych, DzU 2012 poz. 977.
33

34
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i zró¿nicowanych rozwi¹zañ metodycznych. W programie nauczania religii brakuje jednak wyranych wskazañ dotycz¹cych edukacji rodowiskowej35. Proponowane rozwi¹zania metodyczne dotycz¹ organizacji lekcji religii. Zwraca siê
przy tym uwagê na wykorzystanie ró¿nych form, metod i technik dydaktycznych
wielostronnie aktywizuj¹cych m³odzie¿36.
Skutecznej edukacji rodowiskowej w nauczaniu religii sprzyja niew¹tpliwie
metoda projektów. Zas³uguje ona na uwagê zw³aszcza w gimnazjum. Uczniowie
szkó³ gimnazjalnych s¹ bowiem zobowi¹zani do podejmowania projektów edukacyjnych w kilkuosobowych zespo³ach37. Maj¹ oni planowaæ, projektowaæ,
opracowywaæ i realizowaæ zadania edukacyjne zwi¹zane z podjêtym problemem.
Dla edukacji rodowiskowej w nauczaniu religii istotne s¹ zagadnienia zwi¹zane
z wartociami chrzecijañskimi w kulturze regionalnej, uczestnictwem chrzecijan w ¿yciu spo³ecznoci lokalnej, to¿samoci¹ wspó³czesnego cz³owieka, rodowiskiem spo³ecznym i jego wp³ywem na zdrowie. Uczestnicz¹c w projekcie
edukacyjnym, uczniowie nie tylko zdobywaj¹ wiedzê, ale równie¿ rozwijaj¹
umiejêtnoci organizowania samodzielnej pracy, komunikowania z rówienikami i nauczycielami oraz wspó³dzia³ania w zespole. Ucz¹ siê te¿ odpowiedzialnoci i rozwijaj¹ zdolnoci twórcze. Nauczyciel religii jedynie stymuluje aktywnoæ
m³odzie¿y. Lekcje religii staj¹ siê miejscem wyzwalania twórczoci i wspierania
w rozwoju spo³ecznym.
Kluczow¹ rolê w edukacji rodowiskowej odgrywaj¹ równie¿ inne metody
poszukuj¹ce, zw³aszcza problemowe i dyskusyjne. Bardzo wa¿ne jest podejmowanie i wykszta³cenie dyskusji opartej na argumentach merytorycznych38 oraz
tworzenie przestrzeni do podejmowania dzia³añ na rzecz spo³ecznoci lokalnej.
Obok tradycyjnych zajêæ lekcyjnych na szczególn¹ uwagê nauczyciela religii
zas³uguj¹ spotkania tematyczne ze znanymi osobami ze rodowiska lokalnego,
dzia³ania ekologiczne, imprezy kulturalne oraz zajêcia sportowe integruj¹ce ró¿35
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Pójæ za Jezusem Chrystusem. Katecheza wyznania i rozumienia wiary. Program nauczania religii dla gimnazjum, AZ-3-01/10, dz. cyt., s. 117-118, 126-127, 135-136; Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski, wiadek Chrystusa. Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania religii dla
liceum, AZ-4-01/10, dz. cyt., s. 149-150, 160-161, 167; Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wiadek Chrystusa. Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania
religii dla technikum, AZ-6-01/10, dz. cyt., s. 180-181, 189-190, 198, 204; Komisja Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Z Chrystusem przez wiat. Katecheza wiadectwa
wiary. Program nauczania religii dla szko³y zawodowej, AZ-5-01/10, dz. cyt., s. 215-216, 221-222.
36
Tam¿e.
37
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych, DzU 2010
nr 156, poz. 1046.
38
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, wiadek Chrystusa.
Katecheza wiadectwa wiary. Program nauczania religii dla technikum, AZ-6-01/10, dz. cyt., s. 190.
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ne grupy m³odzie¿y. Nie mniej istotne s¹ inicjatywy pozalekcyjne, zachêcaj¹ce
uczniów gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych do wspólnych dzia³añ takie, jak:
festiwale m³odzie¿owe, kampanie promuj¹ce wolontariat, warsztaty plastyczne,
zajêcia teatralne, warsztaty muzyczne. Tego rodzaju sposoby realizacji edukacji
rodowiskowej sprzyjaj¹ pobudzaniu uczniów do samodzielnego odkrywania
wiedzy o spo³ecznoci lokalnej oraz doskonalenia umiejêtnoci pracy zespo³owej i dialogu. S¹ te¿ pomocne w rozwijaniu aktywnoci obywatelskiej. Jednoczenie wspomagaj¹ proces zaanga¿owania m³odzie¿y do aktywnego ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego w spo³ecznoci lokalnej.
Wy¿ej wymienione dzia³ania wymagaj¹ wzbogacenia o dialog rodowiskowy i wspó³pracê nauczycieli religii z podmiotami odpowiedzialnymi za wychowanie m³odzie¿y. Chodzi tu g³ównie o swoisty sposób bycia nauczycieli religii 
ich otwartoæ na innych, zrozumienie, zdolnoæ do komunikowania siê z przedstawicielami grup spo³ecznych, stowarzyszeñ, organizacji istniej¹cych w regionie, zaanga¿owanych w edukacjê kulturaln¹, kszta³cenie, wychowanie, opiekê
i pomoc socjaln¹ oraz umiejêtnoæ pracy zespo³owej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wspólne inicjatywy wszystkich nauczycieli pracuj¹cych w szkole, anga¿uj¹ce osoby znacz¹ce w spo³ecznoci lokalnej (np. samorz¹dowców, pracowników kultury, owiaty, administracji). Równie¿ wspó³praca z rodzicami ma istotne
znaczenie w rozwijaniu wród m³odzie¿y wiadomoci przynale¿noci do danej
spo³ecznoci lokalnej oraz doskonaleniu umiejêtnoci spo³ecznych. Wymienione
sposoby edukacji rodowiskowej sprzyjaj¹ projektowaniu i realizacji przedsiêwziêæ lokalnych z udzia³em m³odzie¿y. Pozwalaj¹ te¿ osobom doros³ym wspólnie z uczniami rozwi¹zywaæ problemy rodowiska lokalnego oraz kultywowaæ
pozytywne tradycje regionalne zorientowane na m³odego cz³owieka. Dziêki tego
rodzaju inicjatywom ma miejsce nie tylko przekaz wiedzy o spo³ecznoci lokalnej, ale równie¿ aktywna integracja m³odzie¿y ze spo³ecznoci¹ lokaln¹.

Zakoñczenie
Analizy podjête w niniejszym opracowaniu s¹ prób¹ teoretycznego opisania
edukacji rodowiskowej w kontekcie za³o¿eñ programowych nauczania religii
w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych. Wykaza³y, ¿e problematyka ta
zajmuje wa¿ne miejsce w procesie integralnego nauczania i wychowania m³odzie¿y. Koncentruje siê jednak na przekazie wiedzy o spo³ecznoci lokalnej.
Nauczanie o rodowisku lokalnym oraz wychowanie m³odzie¿y do aktywnego
i odpowiedzialnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznoci lokalnej nale¿y do istotnych
obszarów korelacji nauczania religii z edukacj¹ szkoln¹. Kwestie zwi¹zane
z kszta³towaniem postaw spo³ecznych i rozwijaniem aktywnoci obywatelskiej
zostaj¹ jednak pominiête w nauczaniu religii. W praktyce edukacja rodowisko-
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wa wymaga nie tylko propagowania wiedzy o najbli¿szej okolicy, spo³ecznoci,
otoczeniu, ale tak¿e wspierania m³odzie¿y w nabywaniu umiejêtnoci aktywnego i odpowiedzialnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznoci lokalnej. W tym kontekcie
nieuzasadnione wydaje siê jedynie akcentowanie w nauczaniu religii procesów
przekazywania wiedzy o ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym ma³ej ojczyzny przy
jednoczesnym pomniejszaniu elementów wychowawczych.
Zauwa¿one podczas analizy braki w programie nauczania religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych s¹ wyzwaniem dla twórców kolejnych
dokumentów programowych nauczania religii. Wymagaj¹ uzupe³nienia o kwestie
zwi¹zane z rozwijaniem aktywnoci obywatelskiej m³odzie¿y. Potrzebne s¹ równie¿ zmiany we wskazaniach dotycz¹cych realizacji programu nauczania religii.
Wiêcej uwagi nale¿a³oby powiêciæ konkretnym sposobom realizacji edukacji
rodowiskowej w nauczaniu religii, s³u¿¹cym integracji ró¿nych grup m³odzie¿owych w spo³ecznoci lokalnej. Nie mniej istotne wydaj¹ siê szczegó³owe kwestie zwi¹zane ze wspó³prac¹ podmiotów odpowiedzialnych za przebieg edukacji
rodowiskowej i jej rezultaty. St¹d te¿ za uzasadnione nale¿y uznaæ wypracowanie (np. w formie materia³ów katechetycznych lub programów uzupe³niaj¹cych)
propozycji wspó³dzia³ania nauczycieli religii z rodzicami, wychowawcami, samorz¹dowcami, pracownikami kultury, owiaty i administracji lokalnej w zakresie
edukacji rodowiskowej. Pomoce te warto wzbogaciæ o opracowania adresowane do duszpasterzy, którzy we wspólnocie parafialnej inicjuj¹ dzia³ania ukierunkowane na wspieranie wiernych w odkrywaniu wartoci chrzecijañskich w kulturze regionalnej.
Wy¿ej wymienione propozycje z pewnoci¹ nie wyczerpuj¹ wszystkich potrzeb edukacyjnych. Wskazuj¹ jednak na konieczne kierunki zmian w zakresie
programowania nauczania religii w gimnazjum i szko³ach ponadgimnazjalnych.
Na podstawie innowacyjnych rozwi¹zañ mo¿na konstruowaæ nowe podrêczniki
i materia³y dydaktyczne.

Environmental Education of the Youth on the Example
of the Roman Catholic Religious Education Curricula
Summary
A contemporary young man witnesses the continuous strengthening of the relations and the
integration between states, communities and cultures. He participates in the processes of
globalization and the notions such as national state and “small homelands” are becoming obsolete.
Considering the above, systematic environmental education of the young generation by all teachers,
including religion teachers, seems essential.
The analyses undertaken in the article seek answers to the question of the scope of
environmental education in teaching religion to the youth. The following issues are discussed in
more detail: definition of environmental education, environmental education program framework
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in teaching religion to youth, methods of environmental education included in religion lessons.
Reference is made to the religion teaching curriculum in Polish schools. New educational
challenges are also indicated.
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