
Streszczenie rozprawy doktorskiej 
 

Rozprawa  podejmuje  problem  edukacji  religijnej  w  klasach  I-III  gimnazjum  na

podstawie założeń programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku w

wybranych wersjach podręcznikowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. 

 Pierwszy rozdział przedstawia charakterystykę młodzieży gimnazjalnej w kontekście

edukacji  religijnej.  Przedstawiono  w  nim  uwarunkowania  psychologiczno-rozwojowe

młodzieży gimnazjalnej, związane z rozwojem fizycznym, psychicznym i umysłowym oraz

emocjonalnym. Następnie określono uwarunkowania pedagogiczno-aksjologiczne młodzieży,

łączące  się  z  rozwojem społecznym,  moralnym, światopoglądowym i religijnym. Ponadto

zostały omówione specyficzne trudności i zagrożenia dorastającej młodzieży. Ostatni punkt

prezentuje  kontekst  społeczno-kulturowy  i  religijny  katechezy  młodzieży  gimnazjalnej  w

Polsce.  Zostały  tu  opisane  postmodernistyczne  przemiany  społeczno-kulturowe  młodzieży

oraz kondycja religijno-moralna gimnazjalistów. Edukacja w gimnazjum obejmuje uczniów w

wieku od 13 do 16 roku życia.  Młodzież rozpoczynającą naukę w gimnazjum wchodzi w

okres  fizycznego  i  psychicznego  dojrzewania.  Z  dorastaniem  wiążą  się  liczne  problemy,

będące zarazem cechami charakterystycznymi wieku młodzieńczego. W tym okresie rozwój

religijności młodego człowieka jest ściśle uzależniony od właściwego procesu dojrzewania.

Analizując  kondycję  religijno-moralną  młodzieży  coraz  wyraźniej  zaznacza  się  kryzys

religijności, przejawiający się w spadku uczestnictwa w praktykach religijnych i w ogólnych

postawach wiary.  Na taki  stan rzeczy w dużej  mierze  wpływa niska kultura,  sprzeczna  z

kulturą Ewangelii.

Drugi rozdział przedstawia podstawy programowe edukacji religijnej w gimnazjum.

Ukazuje  wskazania  Kościoła  katolickiego  dotyczące  katechezy  młodzieży  gimnazjalnej,  a

wiec:  potrzebę  kształcenia  religijnego  młodzieży  gimnazjalnej,  aksjologiczne  aspekty

wychowania religijnego młodzieży gimnazjalnej, nauczanie religii w szkole jako specyficzną

formę katechezy. Następnie omówiono podstawy biblijno-teologiczne założeń programowych

katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku w klasach I-III gimnazjum zawarte w

podstawie programowej  katechezy i w programie nauczania religii  dla  gimnazjum z 2010

roku. 

Trzeci  rozdział określa  podstawy  programowo-dydaktyczne  podręcznika  do  nauki

religii  dla  klas  gimnazjalnych.  Prezentuje  wskazania  Kościoła  katolickiego  dotyczące

podręcznika  do  nauki  religii,  tj.  wymogi  edukacyjne  względem  podręcznika,  strukturę  i
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rodzaje  podręczników,  metodykę  pracy  z  podręcznikiem.  Przedstawiono  także  wymogi

edukacyjne założeń podręcznikowych w klasach I-III gimnazjum. 

Czwarty  rozdział prezentuje  realizację  edukacji  religijnej  w  wybranych  wersjach

podręcznikowych  dla  kl.  I-III  gimnazjum  oraz  ocenę  edukacji  religijnej  w  gimnazjum.

Dokonano analizy podręczników serii „krakowskiej”, „poznańskiej” i „radomskiej”. Analiza

została przeprowadzona w aspekcie wychowania do wiary, modlitwy, liturgii i miłości, która

wykazała,  że  zawartość  treści  podręczników  w  każdym  z  omawianych  aspektów

wychowawczych,  zarówno  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym  jest  obszernie

przedstawiona. Ocena podręczników, dotycząca wychowania do wiary, pozwala wnioskować,

iż ukazują go w sposób porównywalnie szeroki. Analiza treści dotyczących wychowania do

modlitwy  ukazuje,  iż  w  omawianych  podręcznikach  aspekt  modlitwy  jest  przedstawiony

stosunkowo dokładnie i starannie. Pod względem wychowania do liturgii, wymagane treści w

podręcznikach  w  mniejszym  bądź  większym  stopniu  są  obecne.  We  wszystkich

podręcznikach zawarte są treści odnośnie sakramentów świętych. Katechezy przygotowują do

przeżywania  roku  liturgicznego.  Analizując  podręczniki  pod  względem  wychowania  do

miłości,  dostrzega  się  treści,  które  uwrażliwiają  katechizowanego  na  wartość  życia.

Katechezy ukazują dojrzałe formy miłości. Wskazuje się również, że Jezus jest prawdziwym

nauczycielem miłości. Przedstawione treści pozwalają uczniom kształtować postawę miłości

wypływającą  z  wiary  w Boga.  Analizując  poszczególne  serie  podręczników  na  poziomie

gimnazjum,  nasuwa  się  wniosek,  że  staja  się  one  nieodzowną  pomocą  służącą  do

wprowadzenia młodego człowieka w godne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Sformułowano  szereg  wniosków  dotyczących  edukacji  religijnej  w  gimnazjum.  Analiza

edukacji  religijnej,  podjęta  w rozprawie,  potwierdza,  że  katecheza  w  szkole  pełni  istotną

funkcję w rozwoju religijnym człowieka. 

                                                                                               Grzegorz Księżak
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