
Zmiany
w polskiej katechezie
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PCEN 2018



ZALEŻNOŚĆ
w zakresie wychowania, 

dydaktyki i nadzoru 
pedagogicznego

AUTONOMIA

w zakresie programu 
i treści nauczania

Koncepcja 
wyznaniowej lekcji religii 



Nowa „Podstawa Programowa Katechezy” – czerwiec 2018

Nowy „Program Nauczania Religii” – wrzesień 2018

Nowe podręczniki – od września 2019

Zmiany programowe



Reforma oświaty zwraca uwagę na kryzys kulturowy, 

co zostało uwzględnione w nowym programowaniu 

katechezy szkolnej. 

Najważniejsze wyzwania dla katechezy to: 

 Rozdźwięk między rodziną i szkołą 

 wpływ postmodernizmu

 kultura medialna 

 kontestowanie autorytetów, w tym autorytetu Kościoła 

 mentalność rynkowa 

 mentalność techniczna 

Kontekst zmian programowych



Podstawa programowa katechezy 

będzie posługiwać się terminologią 

respektującą zarówno: 

 standardy szkolne, 
wskazania Kościoła dotyczące katechezy, 
 jak też polską tradycję katechetyczną.



Język wymagań programowych

Ponieważ dokumenty szkolne posługują się 
pojęciami sformułowanymi 
w języku wymagań programowych 
stąd w dokumentach katechetycznych 
wiadomości i umiejętności, które uczeń nabywa 
na każdym etapie edukacyjnym, 
przedstawione są jako 

efekty kształcenia. 



Nadrzędny cel katechezy: 
prowadzenie do wiary dojrzałej, 

co jest realizowane w ramach następujących zadań:

 rozwijanie poznania wiary
 wychowanie liturgiczne
 formacja moralna
 wychowanie do modlitwy
 wychowanie do życia wspólnotowego 

(w rodzinie, w Kościele, w Ojczyźnie)

 formacja misyjna  



Katecheza szkolna dzieci klas I – IV

W klasach I-IV szkoły podstawowej 

przewidziany jest cykl komunijny, 

z Komunią św. w klasie III 



Katecheza parafialna 

dzieci klas I-IV

Wspólna modlitwa i przeżywanie liturgii

Doświadczenie bliskości Pana Boga

Doświadczenie radosnej wspólnoty

Przyjazny klimat, integracja, zabawa



Katecheza szkolna
w klasach V - VIII

 Bóg poszukuje człowieka – Historia Zbawienia;

 Ku pełni w Jezusie Chrystusie – życie wiary, sakramenty, 
rok liturgiczny;

 Sens życia, Dekalog, główne religie, Duch Święty;

 Powołanie do miłości, Bierzmowanie, błogosławieństwa, 
świadectwo życia



Katecheza parafialna 
klas V – VIII 

Wspólna modlitwa i przeżywanie liturgii

Doświadczenie bliskości Pana Boga

Doświadczenie radosnej wspólnoty

Integracja, wspólne działanie

Katecheza przeżyciowa!



Katecheza szkół ponadpodstawowych

 wychowanie do dorosłości chrześcijańskiej,

 pogłębienie znajomości Biblii i Tradycji,

 kształtowanie tożsamości eklezjalnej, 

połączone z przygotowaniem do działań 

apostolskich



Katecheza parafialna młodzieży 
ze szkół ponadpodstawowych

 Akcent na tożsamość i świadectwo wiary 

 Przygotowanie do założenia rodziny 

chrześcijańskiej 



„Wiara przekazywana jest, […] 

od osoby do osoby, podobnie 

jak płomień zapala się od innego płomienia” 

Encyklika „Lumen Fidei” 37

Najważniejszą „metodą” 
jest katecheta!



Dziękuję za uwagę!


