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Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce – cele i główne 

kierunki zmian programowych 

Jan Paweł II w adhortacji Catechesi tradendae (CT 18), a następnie
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 5) stwierdzają, że katecheza jest
wychowaniem „w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych, a obejmuje
przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywane na
ogół w sposób systematyczny i całościowy, dla wprowadzenia
wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego” (CT 18). Ostatecznym jej
celem jest „doprowadzenie nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do
zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości” (CT 5).
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Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce – cele i główne 

kierunki zmian programowych 
Konieczność ewangelizacji i katechizacji wynika
przede wszystkim z nakazu Jezusa Chrystusa,
który po dokonaniu dzieła zbawienia, pozostawił
swoim uczniom, a wraz z nimi całemu Kościołowi
wielki nakaz ewangelizacyjny, misyjny. Wyrażają
to słowa; „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15); „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata” (Mt 28, 19 – 20).
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Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce – cele i główne 

kierunki zmian programowych 
Kiedy słyszymy słowa Jezusa, który posyła uczniów, by głosili
Ewangelię, powinniśmy czuć się powołani do tego, by również
ewangelizować. Co tak naprawdę znaczy to słowo i czym różni się
od katechizacji? Ewangelizowanie to tyle, co głoszenie Dobrej
Nowiny o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał za
każdego człowieka. Jest to więc to pierwsze spotkanie człowieka
wiary z tym, który tej wiary nie zna lub nie rozumie. Jest to
moment, w którym niechrześcijanin poznaje zasadniczą „treść
Ewangelii” – osobę Jezusa Chrystusa. Katecheza pochodzi zaś od
greckiego słowa katecheo, które oznacza „wywoływać echo” albo
„uczyć przy pomocy głosu”. Jest ona dalszym krokiem na drodze
poznawania prawd wiary, wychowywania do nich i kształtowania
postaw godnych człowieka, który poznał Chrystusa. Katecheza
powinna prowadzić do tego, by rozważane Słowo Boże
aktualizowało się w życiu człowieka.
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Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce – cele i główne 

kierunki zmian programowych 

Papież Franciszek, w
adhortacji Evangelii
gaudium pisze: Jezus
pragnie ewangelizatorów
głoszących Dobrą Nowinę
nie tylko słowem, ale
przede wszystkim życiem
przeminionym obecnością
Bożą (EG 259).
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Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce – cele i główne 

kierunki zmian programowych 

Misja Kościoła jest wciąż ta
sama, jednak język głoszenia
Ewangelii wymaga mądrej
odnowy. Jest to konieczne
zarówno po to, by być
zrozumiałymi dla kultur
dzisiejszego świata, jak i po
to, by Tradycja katolicka
pomogła je otworzyć na
Chrystusowe przesłanie.
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Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce – cele i główne 

kierunki zmian programowych 

Tym, co szczególnie skupiło uwagę osób
przygotowujących nową Podstawę programową,
to ewangelizacyjny charakter naszego „być” w
polskiej szkole.

Podstawa programowa katechezy jest
dokumentem uwzględniającym wymogi zarówno
kościelne, jak i szkolne: posługuje się językiem
efektów kształcenia.
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Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce – cele i główne 

kierunki zmian programowych 

Nowa podstawa programowa przyjmuje nowy podział
edukacyjny: trzy etapy po cztery klasy.
Klasy I-IV to cykl przygotowujący do Pierwszej Komunii i etap
pokomunijny, wdrażający w praktykę częstej komunii świętej.
Klasy V-VIII to początkowo dalsze, a potem coraz bliższe
przygotowanie do sakramentu bierzmowania; w tych klasach
zakłada się mistagogię.
W poszczególnych działach tematycznych został podkreślony
związek z wydarzeniem historii zbawienia, znakiem
sakramentalnym oraz życiem wiary. Jednocześnie został
uwypuklony wymiar historiozbawczy uwzględniający aspekt
formacyjny.
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Nowa Podstawa programowa katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce – cele i główne 

kierunki zmian programowych 

Szkoła ponadpodstawowa to z kolei wychowanie do
dorosłości chrześcijańskiej, pogłębienie znajomości Biblii
i Tradycji, kształtowanie tożsamości kościelnej połączone
z podejmowaniem przygotowania do działań
apostolskich. Na tym poziomie mocno jest podkreślona
umiejętność apologii wiary, czyli znalezienia uzasadnienia
własnej wiary przez ucznia, a później motywowanie do
tego, by stawać się apostołem – świadkiem wiary. Ten
wymiar misyjny jest mocno podkreślony w związku z
dokumentami obecnego pontyfikatu papieża Franciszka.
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Instrukcja rejestracji 
na stronie internetowej

www.cen.lomza.pl



Pierwszy sposób
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Wybieramy formę 
z listy rozwijanej 

i uzupełniamy danymi 

(w przypadku formy 
płatnej podajemy dane 

do faktury)
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Formularz zgłoszeniowy cd.
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Komunikat pojawiający się po wysłaniu 
zgłoszenia
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Treść e-maila przychodzącego do zgłaszającego 
się na formę doskonalenia
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Drugi sposób
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Trzeci sposób
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Terminarz szkoleń
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Zamawianie szkolenia dla członków 
rady pedagogicznej lub zespołu 

nauczycieli.
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Wybór gotowych propozycji
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Samodzielna propozycja tematu
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Rezygnacja ze szkolenia
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https://crtd.wrotapodlasia.pl/
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Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2019/2020:

• Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i 

patriotycznych.
• Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych.
• Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w 

tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

• Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
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Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii
Gry i zabawy integracyjne na lekcjach religii

Symbol i nr formy W - 80

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele religii  w przedszkolach i szkołach podstawowych 

RAMOWY PROGRAM:
• Integracja jako niezbędny element procesu grupowego i efektywnej nauki.
• Zalety integracji grupy przez zabawę.
• Propozycje gier i zabaw integracyjnych.
• Tworzenie scenariuszy zajęć z zastosowaniem różnorodnych zabaw i gier integracyjnych.

TERMINY: 11.01.2020 r. (sobota), godz. 9.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży
WYMIAR GODZIN: 6
ORGANIZATOR:  Bogumiła Rzepnicka
PROWADZĄCY ZAJĘCIA:  Anna Domurat, Bogumiła Rzepnicka
ODPŁATNOŚĆ: 20 zł.
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Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii

Metody aktywizujące w katechezie w szkole podstawowej

Symbol i nr formy W - 81

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele religii w szkołach podstawowych 

RAMOWY PROGRAM:
• Dydaktyczne metody aktywizujące.
• Przykłady scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych.
• Przygotowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.
• Efektywne prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących.

TERMINY: 9.11.2019 r. (sobota), godz. 9.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży
WYMIAR GODZIN: 6
ORGANIZATOR:  Bogumiła Rzepnicka
PROWADZĄCY ZAJĘCIA:  Anna Domurat, Bogumiła Rzepnicka
ODPŁATNOŚĆ: 20 zł.
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Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii

Motywy eucharystyczne wykonane techniką ORIGAMI  

Symbol i nr formy W - 82

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele religii szkół  podstawowych

RAMOWY PROGRAM:
• Ikonografia i ikonologia Eucharystii.
• Wykorzystanie techniki ORIGAMI w nauczaniu religii – dekoracje eucharystyczne.
• Zajęcia praktyczne.

TERMINY: 23.11.2019 r. (sobota), godz. 9.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży
WYMIAR GODZIN: 8
ORGANIZATOR:  Bogumiła Rzepnicka
PROWADZĄCY ZAJĘCIA:  Danuta Momot, Bogumiła Rzepnicka
ODPŁATNOŚĆ:  20 zł.
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Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii
Metody aktywizujące w katechezie w szkole ponadpodstawowej

Symbol i nr formy W - 57

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele religii ponadpodstawowych

RAMOWY PROGRAM:
• Dydaktyczne metody aktywizujące.
• Przykłady scenariuszy zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
• Przygotowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.
• Efektywne prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących.

TERMINY: 16.11.2019 r. (sobota), godz. 9.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży
WYMIAR GODZIN: 6
ORGANIZATOR:  Bogumiła Rzepnicka
PROWADZĄCY ZAJĘCIA:  Anna Domurat, Bogumiła Rzepnicka
ODPŁATNOŚĆ:  bezpłatnie
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Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii

Na kogo głosowałby Bóg? Jak mówić o polityce na lekcjach religii? 

Symbol i nr formy W - 84

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele religii wszystkich typów szkół  

RAMOWY PROGRAM:

• Kościół wspólnotą zbawienia.
• Czy Kościół może być „apolityczny”?
• Czy Kościół „ma problem” z demokracją?
• Pokusa upolitycznienia Kościoła.
• Nauczanie społeczne Kościoła a prawa człowieka.

TERMINY: 04.01.2020 r. (sobota), godz. 9.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży
WYMIAR GODZIN: 6
ORGANIZATOR:  Bogumiła Rzepnicka
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: dr Tadeusz Kowalewski
ODPŁATNOŚĆ: 30 zł.
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Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii
Sekty – niebezpieczeństwo ukryte za fascynacją przygodą

Symbol i nr formy W - 85

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele religii wszystkich typów szkół  

RAMOWY PROGRAM:

• Sekta jako grupa destrukcyjna – definicja i charakterystyka pojęcia.
• Metody psychomanipulacji  stosowane przy werbowaniu do sekt.
• Konsekwencje przynależności do sekt.
• „Potencjalna ofiara” - kto może stać się ofiarą sekty.

TERMINY: 7.12.2019 r. (sobota), godz. 9.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży
WYMIAR GODZIN: 6
ORGANIZATOR:  Bogumiła Rzepnicka
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Bogumiła Rzepnicka
ODPŁATNOŚĆ:  bezpłatnie
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Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii

Być chrześcijaninem we współczesnym świecie

Symbol i nr formy KS - 4

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele religii wszystkich typów szkół  

RAMOWY PROGRAM:

• Duch Święty – Architekt czyli o budowaniu domu na skale.
• Pentekostalizacja – kilka pytań i nieco danych.
• Rola uczuć w kształtowaniu dojrzałej religijności.

TERMINY: 19.10.2019 r. (sobota), godz. 10.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: II LO w Łomży w Łomży
WYMIAR GODZIN: 6
ORGANIZATOR:  Bogumiła Rzepnicka
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: ks. dr Zbigniew Skuza WSD w Łomży, ks. dr Przemysław Artemiuk UKSW w Warszawie, dr Monika  

Surawska PWSIiP w Łomży

ODPŁATNOŚĆ:  bezpłatnie

43



Oferta szkoleniowa – Nauczanie religii
Klub nauczycieli katechetów

Symbol i nr formy  KL – 6 

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  nauczyciele religii wszystkich typów szkół  

RAMOWY PROGRAM:

• Realizacja podstawy programowej – aspekt praktyczny.
• Analiza treści kształcenia (wymagań szczegółowych) poszczególnych etapów edykacyjnych.
• Tworzenie scenariuszy zajęć umożliwiających efektywną realizację treści edukacyjnych.

TERMINY: 9.10.2019 r. i 27.11.2019 r. (środa), godz. 15.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży
WYMIAR GODZIN: 2x4 godz.
ORGANIZATOR:  Bogumiła Rzepnicka
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Bogumiła Rzepnicka
ODPŁATNOŚĆ:  bezpłatnie
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