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SAMOWYCHOWANIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ
SELF-EDUCATION IN SCHOOL CATECHESIS
A b s t r a c t. The goal of good education is to ad duce the pupil to self-education. Authoritarian education should be transformed in self-education when the role of the educator diminishes as he rather becomes a counselor and friend. Self-educations begins already in the small
child (“I myself”). Catechesis should develop faih and responsible Christian jife by fulfilling
didactic, educational, and initiation (mistagogy) functions. A well-organized catechesis help
in the process of self-education by setting up of goals, by diagnosis (self-evaluation), prognosis, selection of projects and ways of their realization. The transition from education to selfeducation requires skills necessary for promoting the activity of each one and the whole group
during the catechesis lessons. Sharing the responsibility for the creation of the catechesis
lessons with the pupils together with their participation in the evaluation process and their
personal home work are helpful in the process of self-education. The theological reason for
self-education are Christ’s words: You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is
perfect” (Matt 5:48).
Translated by Henryk Drawnel SDB
Key words: self-education, catechesis, catechesis teacher, motivation, self-evaluation, home
work.

Suga Bozy ks. Franciszek Blachnicki w swoich inicjatywach duszpasterskich, które ujawniay sie chociazby w funkcjonowaniu ruchu Świato-Zycie,
podkreśla, ze dziaania wychowawcze okaza sie dopiero wtedy skuteczne,
kiedy czonkowie takich grup sami zaczna stawać sie apostoami dla innych.
Chcac
 uzyskać taka sytuacje nalezy doprowadzać najpierw do chrześcijańskie-
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go samowychowania, czyli przechodzić od oddziaywań sterowanych, nakazowych do coraz bardziej samodzielnych i dobrowolnych.
W tym krótkim opracowaniu proponuje sie kilka kwestii do naukowej refleksji. Nalezy zaczać
 od przyblizenia pojeć: samowychowanie i katecheza
szkolna, nastepnie zasugerować potrzebe przechodzenia od dziaań wychowawczych do wdrazania inicjatyw samowychowawczych, dopuszczajac
 uczniów do wspótworzenia katechezy, do oceniania, wykorzystujac
 wartości
wychowawcze prac domowych oraz motywujac
 wysiki katechizowanych
ewangelicznym wezwaniem: „Badźcie

wiec wy doskonali, jak doskonay jest
Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48)1.

1. CO TO JEST SAMOWYCHOWANIE?

W najnowszych psychologiach wychowawczych, np. autorstwa Myron H.
Dembo ze środowisk amerykańskich, ale i polskich2, nie udaje sie znaleźć
w „Indeksie rzeczowym” terminu „samowychowanie”, który jest zastepowany
takimi określeniami, jak: samoregulacja w uczeniu sie i zachowaniu, samowerbalizacja, samowzmacnianie. Jednak w praktyce wychowawczej trudno sie
wyzbyć tego określenia. Siegajac
 do autorów, którzy cenia sobie termin „samowychowanie”, wystarczy przypomnieć Stefana Kunowskiego3 czy Marie
Przetacznik-Gierowska wraz z Ziemowitem Wodarskim4.
Stefan Kunowski, przedstawiajac
 schemat wspózalezności wspópracy
wychowawczej wychowanka i wychowawcy, uwzglednia jego wolność, cele
wychowania, sfere kierownictwa i samodzielności. Szukajac
 proporcji miedzy
dozorowaniem, nauczaniem, wychowaniem, ksztaceniem i spotkaniem duchowym pisze: „Funkcjonalna równowaga si autorytetu wychowawczego i samodzielności wychowanka umozliwia prawidowy przebieg procesu wychowania
i stwarza zasadniczy kierunek skuteczności dziaania wychowawców, którym

1

Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiaclecia.

Wyd. drugie. Poznań–
Warszawa: Wyd. Pallotinum 1971.
2
Por. M. H. D e m b o. Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: Wyd. Szkolne
i Pedagogiczne 1997 s. 70 i 572; J. S t r e l a u (red.). Psychologia. Podrecznik akademicki.
T. 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003 s. 892.
3
S. K u n o w s k i. Podstawy wspóczesnej pedagogiki. ódź: Wyd. Salezjańskie 1981
s. 284-285.
4
M. P r z e t a c z n i k - G i e r o w s k a, Z. W  o d a r s k i. Psychologia wychowawcza. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2002.
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jest zawsze coraz bardziej dobrowolna i świadoma wspópraca wychowanka
z wychowawcami w daz
 eniu do tego samego celu jako ideau nowego czowieka. Pod koniec wychowania autorytatywnego wspópraca przeksztaca sie
w daz
 enie samowychowawcze wychowanka. […] W wychowaniu musi sie
wiec stale rozszerzać sfera samodzielności wychowanka, ale nie tej zwyrodniaej w samowoli i w zachciankach, lecz zorientowanej w tym samym kierunku doskonalenia rozwojowego, progresji, nadanego przez wychowawców
ich sia agosu. Rola wychowawcy z czasem coraz bardziej maleje w tym
samym dziaaniu, ale wzrasta w nadawaniu kierunku tak, ze w dalszych etapach rozwoju wychowawca staje sie kierownikiem, doradca,
 przyjacielem,
peniac
 role palika, do którego przywiazuje

sie mode drzewko, aby nie zostao powalone przez burze”5. Ten wyduzony cytat wskazuje na role i docelowość samowychowania w procesie wychowania.
Wspomniani wyzej autorzy Psychologii wychowawczej uwzglednili problematyke samowychowania mówiac
 o jego terminologii, genezie, efektach i zna6
czeniu w wieku dorosym .
Maria Przetacznik-Gierowska w cześci drugiej Psychologii wychowania,
mówi, ze zagadnienie to ma swoja duga historie w pedagogice i psychologii,
ale cześciej jest oparte na przesankach filozoficznych, niz na badaniach
empirycznych7.
Myślac
 o genezie samowychowania siega sie do wczesnego dzieciństwa,
kiedy to dzieci na cheć pomocy ze strony rodziców odpowiadaja „ja siam”,
ukazujac
 w ten sposób swoja wzrastajac
 a samodzielność. Z wiekiem ta samodzielność narasta, a w okresie szkolnym wspóudzia uczniów w uczniu sie
i w procesach wychowawczych jest czymś szczególnie cennym. Okazuje sie,
ze efektywność procesów dydaktyczno-wychowawczych jest uwarunkowana
wspópraca uczniów w tym zakresie i ich osobistymi pomysami8.
Mozliwości rozwojowe czowieka sa szczególnie widoczne w okresie dzieciństwa i modości, ale i w wychowaniu dorosych nie nalezy zapominać
o procesach samowychowania9.

5

K u n o w s k i. Podstawy wspóczesnej pedagogiki s. 284-285.
Por. P r z e t a c z n i k - G i e r o w s k a, W  o d a r s k i. Psychologia wychowawcza s. 231-237.
7
Por. tamze cz. 2 s. 228.
8
Por. B. W o j c i e c h o w s k a - C h a r l a k. Efektywność wspóudziau uczniów
klas I-III w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Lublin: Wyd. UMCS 1991.
9
Por. Z. P i e t r a s i ń s k i. Wiedza i „rola” autokreacyjna jednostki jako przedmiot
rozwoju czowieka. „Przeglad
 Psychologiczny” 1992 nr 1.
6
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Maria Przetacznik-Gierowska pisze: „Apogeum tendencji autoedukacyjnych
upatrywano zwykle w okresie dorastania, kiedy to nastepuje odkrycie jaźni
i pene uświadomienie sobie przez modego czowieka swej tozsamości i niepowtarzalności. Jak sie zdaje, poglad
 ten wymaga pewnej rewizji. Wedug
mojego przekonania, proces samowychowania zaczyna sie o wiele wcześniej,
juz w dzieciństwie, a jego najwieksze nasilenie nie przypada na wiek dojrzewania, lecz raczej na nieco późniejsze stadia rozwoju jednostki”10. Autorka
uzasadnia to stanowisko miedzy innymi tym, ze dziecko w tym okresie nie
jest jeszcze zdolne do solidnej samoobserwacji i do analizy wasnych doznań
i przezyć psychicznych. Aktywność maego dziecka jest raczej skierowana na
dziaania i interakcje z osobami najblizszego otoczenia. Jednak juz tu pojawiaja sie tendencje autonomiczne. „Tak niepokojace
 dorosych, a zwaszcza
niedoświadczone matki, okrzyki „Ja sam”, „Sama to zrobie”, lub przejawy
uporu i negatywizmu mozna interpretować nie tylko w kategoriach nierównowagi emocjonalnej dziecka czy tez nadopiekuńczych zachowań matek, ale
takze jako pierwsze, zalaz
 kowe przejawy tendencji do autonomicznego kierowania wasnym postepowaniem. [...] Czy w takich waśnie czynnościach nie
mozna dopatrywać sie poczatków

samowychowania, pojmowanego jeszcze nie
jako świadome realizowanie swoich planów zyciowych zwiazanych

z autokreacja i przeksztacaniem swojej osobowości, lecz po prostu samowychowania
pierwotnego, które wynika ze spontanicznych daz
 eń dziecka do zaspokojenia
potrzeb spoecznych i dziaania kierowanego percepcja interpersonalna?”
 11.
W okresie dorastania rozwija sie świadomość introspektywna, czyli koncentruje sie coraz bardziej na wasnych doznaniach i przezyciach, na obrazie
samego siebie, który potrafi nawet przesonić na pewien czas obraz świata
i innych ludzi. Tendencje do pracy nad soba staja sie wyraźnie silniejsze po
okresie „burzy i naporu”, kiedy to poziom samowiedzy stwarza okazje do
podjecia świadomej autoedukacji, czyli do twórczego samowychowania12.
Zadaniami rozwojowymi w tym okresie bywaja zwykle: osiaganie

dobrych
relacji z rówieśnikami obojga pci, uczenie sie penienia roli meskiej lub
zeńskiej, osiaganie

niezalezności emocjonalnej, przygotowanie do zaozenia
rodziny i do niezalezności ekonomicznej, rozwijanie wasnej hierarchii wartości, a w dziedzinie wiary dochodzenie do coraz wiekszej dojrzaości i odpowiedzialności nie tylko za swoja religijność, ale i za cay Kośció. Uczenie

10
11
12

Tamze s. 233.
Tamze.
Por. tamze s. 233.
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sie wiary, które jest szczególnie wazne w katechezie, poddane jest procesom
socjalizacji, ale i samosocjalizacji. Bernhard Grom, powoujac
 sie na stanowisko A. Bandury, podaje w formie ryciny, ze samosocjalizacja (indywidualne
procesy uczenia sie) zawiera: „Uczenie sie przez wglad
 (zrozumienie); Uczenie sie przez samowzmocnienie; Uczenie sie przez wasna aktywność”13.
Psycholodzy dodaja,
 ze „dzieki samowychowaniu wzmacnia sie odporność na
stresy zwiazane

nie tylko ze zdarzeniami normatywnymi chronologicznymi
i historycznymi, lecz takze, a moze przede wszystkim, czowiek uczy sie
znosić rozmaite nieoczekiwane przeciwności losu. […] Źródem tendencji
autoedukacyjnych, a takze wytrwaości w pracy nad soba jest wiara w skuteczność samowychowania, która wzmacniaja wewnetrzne motywy o charakterze etycznym czy religijnym. Osiagnie
  cie wyzszych stadiów rozwoju moralnego w wieku dojrzaym dokonuje sie m.in. dzieki świadomemu i samodzielnemu ksztatowaniu w sobie uczuć i postaw prospoecznych oraz patriotycznych
i religijnych, które ulepszaja jakość zycia i podnosza kompetencje autokreacyjna poprzez dziaania altruistyczne”14.
To ostatnie stwierdzenie psychologów wspóbrzmi z celami i zadaniami
posugi katechetycznej.

2. POJECIE KATECHEZY SZKOLNEJ

Mówiac
 zwieźle pojecie katechezy jest zakorzenione w Piśmie Świetym
Nowego Testamentu. Czasownik „katechizować” (gr. katēchein) pojawia sie
osiem razy w Nowym Testamencie i oznacza „rozbrzmiewać”. Roman Murawski zaznacza, ze „chodzi o gos ludzki, którego rozbrzmiewajacy
 dźwiek
wywouje u suchajacego

czowieka echo. Jako czasownik przechodni, z dopenieniem osoby, posiada podwójny sens: „informować” i „nauczać”15.
Wspóczesne dokumenty katechetyczne uznaja katecheze za jedna z podstawowych form posugi sowa w Kościele. Powinna zawierać trzy elementy:

13

B. G r o m. Psychologia wychowania religijnego. Kraków: Wyd. WAM 2011 s. 115.
P r z e t a c z n i k - G i e r o w s k a, W  o d a r s k i. Psychologia wychowawcza.
Cz. 2 s. 236-237.
15
R. M u r a w s k i. Katecheza (pojecie i natura). W: Wokó katechezy posoborowej.
Ksiega pamiatkowa

dedykowana Ks. Biskupowi Gerardowi Kuszowi, Wykadowcy Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65.rocznicy urodzin. Red. R. Chaupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra. Opole: Red. Wyd. Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2004 s. 143.
14
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biblijny, czyli przekaz oredzia Bozego, teologiczno-doktrynalny, który pogebia to oredzie refleksja teologiczna i egzystencjalny – odnoszacy
 ten przekaz
do konkretnego czowieka. Wiaz
 e sie to z trzema funkcjami, a wiec z nauczaniem, wychowaniem i wtajemniczaniem. Tak to ujmowa Jan Pawe II w Catechesi tradendae piszac,
 ze „Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci,
modziezy i dorosych, a obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny
chrześcijańskiej, przekazywane na ogó w sposób systematyczny i caościowy,
dla wprowadzenia wierzacych

w penie zycia chrześcijańskiego” (CT 18).
Katecheza realizowana w środowisku szkolnym pragnie być tak jak katecheza przykościelna pouczeniem w wierze, stara sie przekazywać prawdy
wiary w sposób systematyczny w ramach poszczególnych jednostek dydaktycznych16.
W Polsce, w roku 1990, katecheza powrócia do szkoy. Pojawiy sie dyskusje i argumenty oceniajace
 te sytuacje. Przeciwnicy sugerowali, ze lekcja
religii w szkole straci swój sakralny charakter, uatwi zerwanie aczności

z parafia itd., a zwolennicy twierdzili, ze nowe środowisko zmusi katechetów
do lepszej formacji, punktualności, zwiekszy sie bezpieczeństwo uczniów
i ich frekwencja itp.17
Kilkunastoletnie doświadczenie wskazuje, ze najcześciej katecheza szkolna
moze speniać tylko dwie funkcje – nauczania i wychowania, a funkcja mistagogiczna, wtajemniczania jest bardzo trudna do zrealizowania. Aby wystapi
y elementy mistagogiczne i dokonywao sie przezywanie wiary potrzebna jest
wspólnota wierzacych,

która potrafi waściwie i aktywnie sprawować misterium Chrystusa. Elementy te sa mozliwe w katechezie szkolnej, ale wymagaja
duzego wysiku katechety i świadomego zaangazowania uczniów.
Posoborowe dokumenty Kościoa przypominaja,
 ze katecheza powinna
troszczyć sie nie tylko o umocnienie wiary i jej nauczanie, ale z pomoca
aski Bozej takze o jej stae rozbudzanie (por. CT 18-19). To stae rozbudzanie domaga sie wspópracy z uczniami i coraz wiekszego usamodzielniania
ich wysików w rozwoju wiary i w praktyce zycia odpowiedzialnego za Kośció. Jan Charytański pisa: „Formuy wiary bowiem, podobnie jak definicje
katechizmowe, stanowia jedynie formalny i poznawczy substrat historycznego
i zywotnego procesu objawienia i wiary. Jako swego rodzaju „esencja” nabie-

16

Por. K. M a t y s e k. Katecheza szkolna. W: Wokó katechezy posoborowej. Ksiega
pamiatkowa

dedykowana Ks. Biskupowi Gerardowi Kuszowi s. 227.
17
Por. R. C h a  u p n i a k. Wybrane zagadnienia z katechetyki. Opole: Red. Wyd.
Wydziau Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2002 s. 40.

SAMOWYCHOWANIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ

45

raja waściwego znaczenia tylko dzieki poaczeniu

z doświadczeniami ludzkimi i doświadczeniami wiary, z których zostay wyabstrahowane”18. Katecheta ma być otwarty na pytania, doświadczenie uczniów, nie „gasić” ich dociekliwości, samodzielności, ale wspólnymi siami szukać na nie odpowiedzi
w Objawieniu.

3. PRZECHODZENIE Z DOMINACJI WYCHOWANIA
DO ETAPÓW SAMOWYCHOWANIA

Problem samowychowania w relacji do katechezy wiaz
 e sie z etapami
uczenia sie i wychowania religijnego. Znawcy problemu podkreślaja,
 ze
„Indywidualne procesy uczenia sie w zakresie wychowania etyczno-religijnego, które winny być inicjowane przez opisane wyzej procesy uczenia sie,
mozna sprowadzić do uczenia sie przez wglad
 (zrozumienie), przez samo19
wzmocnienie oraz przez wasna aktywność” .
W chrześcijańskiej koncepcji wychowania, samowychowanie rozumie sie
jako odpowiedzialne, świadome i coraz bardziej samodzielne przygotowanie
do apostolstwa. Od pierwszych lat zycia powinno ono towarzyszyć wychowaniu dzieci. W szczególny jednak sposób nalezy wdrazać do niego dorastajac
 a modziez (DA 30). O samowychowaniu bowiem mówimy wtedy, kiedy
aktywność wasna jest skierowana na podmiot. Inaczej mówiac
 jest to czynne
ustosunkowanie sie czowieka do wasnego rozwoju i świadoma interwencja
w ten proces, która wymaga juz pewnej dojrzaej świadomości, która zwykle
ujawnia sie w okresie dorastania.
Teresa Kukoowicz zauwaza, ze samowychowanie ma swoje poczatki
 juz
20
 a role rodziny, a zwaszcza
w niemowlectwie . Podkreśla równiez znaczac
matki w tym procesie. Akcentuje wazność uczenia koncentracji uwagi przez
krótkie pozytywne polecenia, potrzebe systematyczności i planowania oraz
udostepnianie wiedzy o zyciu. Do pracy samowychowawczej przygotowuje
dziecko dobrze zorganizowana zabawa, rozmowy z dziećmi, odpowiednie

18

J. C h a r y t a ń s k i. W kregu zadań i treści katechezy. Kraków: Wyd. WAM 1992

s. 245.
19

G r o m. Psychologia wychowania religijnego s. 140.
Por. T. K u k o  o w i c z. Pomagamy w samowychowaniu. Warszawa: Nasza Ksiegarnia 1978 s. 42-102.
20
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ksiaz
 ki i bajki. Nauka szkolna przygotowuje do obowiazku

samowychowania
i stanowi pośredni etap miedzy zabawa i praca21.
Stefan Pacek juz wiele lat temu, badajac
 zjawisko samowychowania wśród
studentów, wyrózni „cztery fazy tego procesu:
– określenie celów i ich uzasadnienie;
– diagnoza stanu aktualnego (samoocena, ideay, wartościowanie);
– prognoza, która w samowychowaniu nie osiaga
 stanu peni rozwoju;
– dobór zadań, środków, norm dziaania i sposobów ich uzycia”22.
W katechetycznym wychowaniu mamy wyznaczone cele, jak czytamy
w Dyrektorium ogólnym o katechizacji: „Ostatecznym celem katechezy jest
doprowadzić kogoś nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia,
a nawet gebokiej z Nim zazyości” (DOK 80; cyt. za CT 5). Juz wcześniej
przypomniano, ze katecheza suzy rozwojowi wiary. Katecheza jest ta posuga
sowa, która prowadzi do dojrzaości nawrócenie poczatkowe,

az do uczynienia z niego zywego, bezpośredniego i czynnego wyznania wiary (por.
DOK 82).
Cele katechezy realizuja sie przez rozmaite zadania, które suza rozwojowi
wiary. „Na mocy swego dynamizmu wewnetrznego wiara wymaga, by bya
znana, celebrowana, przezywana i wyrazana w modlitwie. Katecheza powinna
kultywować kazdy z tych wymiarów” (DOK 84). Stad
 podstawowe zadania
katechezy dotycza:
 rozwijania poznania wiary, wychowania liturgicznego,
formacji moralnej, nauczania modlitwy, wychowania do zycia wspólnotowego
i wprowadzenia do misji (por. DOK 85-86).
W kazdym z procesów troszczacych

sie o realizacje tych sześciu wymiarów nalezy szukać mozliwości aktywnego udziau uczniów i ich coraz wiekszego usamodzielniania. Proces ten nie jest atwy, gdyz napotyka na trudności
tak ze strony katechetów, jak i katechizowanych.
Do czesto spotykanych trudności katechetów mozna zaliczyć: maa znajomość katechizowanych, rzadkie kontakty indywidualne z nimi, nieporadność
pedagogiczna,
 brak cierpliwości i zapau do tej posugi23.
Trudności ze strony dzieci i modziezy sa róznorodne i uwarunkowane środowiskowo, np. uzaleznienie od komputera (siecioholizm), brak zaplecza penej
i dobrze funkcjonujacej
 rodziny, brak nalezytej motywacji, brak dobrych wzo-

21

Por. tamze s. 41-102.
Por. S. P a c e k. Samowychowanie studentów. Warszawa 1978 s. 59.
23
Por. tamze s. 138-141 oraz R. C h a  u p n i a k. Co robić, kiedy dzieci odchodza
od Boga? „Katecheta” 57:2013 nr 5 s. 62-67.
22
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rów i zachet do systematycznej pracy nad soba,
 „wewnetrzna sztywność i brak
elastyczności duchowej”24 oraz sabości charakteru i osobowości.
Znajac
 trudności niesprzyjajace
 wychowaniu jak i przechodzeniu do samowychowania nalezy wdrazać katechizowanych w nawyk coraz bardziej świadomego postepowania i wzmacniać osobista sie przez pokazywanie odpowiednich wzorów. Jednostki katechetyczne czesto kończa sie propozycja postanowień lub zacheta do jakiegoś osobistego wysiku.
Na katechezie jest miejsce dla dominacji motywów religijnych daz
 enia do
coraz wyzszego stopnia samowychowania w duchu chrześcijańskiej metanoi.
Kazimierz Gorzelok w swoim artykule pisze: „Panowanie nad soba,
 skupienie na tym, co naprawde wazne, wolność od tego, co niepotrzebnie krepuje, i do wyboru tego, co dobre, czyli otwartość na to, co autentycznie
dobre – oto warunki sprzyjajace
 rozwojowi gotowości czowieka do przemiany w kierunku ideau osobistego, który zosta dlań przewidziany przez Pana
Boga”25.
Przechodzenie od wychowania do samowychowania wymaga umiejetności
aktywizowania jednostki i grupy w ramach procesu katechizacji. Zachowanie
czowieka w duzej mierze zalezy od jego osobowości spoecznej, na która
skadaja sie: elementy biogenne (np. peć, wiek, konstytucja fizyczna), elementy psychogenne (inteligencja, pamieć, uczucia itp.), elementy socjogenne,
czyli uwarunkowania środowiskowe, kulturowe26.
Warto pamietać o motywach, które wyzwalaja i wzmacniaja samowychowanie. Mozna do nich zaliczyć: ciekawość, czyli cheć poznania tego, co
nowe, mozliwość osiagnie
  cia pewnego sukcesu przez pokonywanie róznych
trudności. Dobre wykonanie jakiegoś zadania doprowadza do sukcesu, a to
podnosi na duchu, daje wiare w siebie i wzmacnia aktywność samowychowawcza.
 Dobrze jak katecheta stwarza sytuacje, które pozwalaja uczniowi na
poznanie swoich mozliwości poprzez wspózawodnictwo w pracy grupowej.
Grupa jest potrzebna, gdyz moze zaspokoić takie potrzeby, jak: bezpieczeństwa, uznania spoecznego, komunikowania sie, wiezi i inne27.

24

K. G o r z e l o k. O samowychowaniu. „Wychowawca” 1999 nr 9 s. 19.
Tamze s. 19. Autor powouje sie w tej wypowiedzi na: J. K e n t e n i c h. Philosopfie
der Erziehung. Schönstat 1993 s. 133.
26
Por. J. S  o m i ń s k a. Psychologiczno-socjologiczne podstawy aktywizowania jednostki i grupy. W: Aktywizowanie katechizowanych. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Maa Poligrafia
Redemptorystów w Tuchowie 1997 s. 14.
27
Por. tamze s. 19.
25
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Aktywizowanie w grupie i przez grupe jest mozliwe, jezeli posiada ona
wspólne wartości, daje poczucie przynalezności i posiada wewnetrzna organizacje (formalna i nieformalna)28.
Wazna jest rola katechety, jako animatora grupy katechetycznej i polega
ona na umiejetności uatwiania swobodnego wypowiadania sie, otwarcia na
twórcza krytyke dotyczac
 a struktury i funkcjonowania grupy, wspólne podejmowanie decyzji. Potrzebna jest katechecie wiedza teoretyczna, ale i praktyczna znajomość tych spraw29.
Katecheta za pomoca świadomych oddziaywań moze wyzwalać u uczniów
aktywność samowychowawcza30. Stanisaw abendowicz przypomina, ze odpowiedni dobór metod realizacji katechezy pozwala na aktywność i samodzielność uczniów podczas katechezy. W tym celu poleca metody: problemowe, dyskusje, giede pomysów, metody sytuacyjne, prowadzenie katechezy
przez samych uczniów, metody pracy z zespoami i inne31.

4. DOPUSZCZANIE UCZNIÓW DO WSPÓTWORZENIA KATECHEZY

Wyzej wspomniany S. abendowicz, doświadczony teoretyk i praktyk
katechezy, pisze, ze przez wyrazenie „Prowadzenie katechezy przez uczniów”
rozumie przede wszystkim takie dziaania uczniów, które sa wypenianiem
funkcji, jakie zwykle wykonuje nauczyciel. „Jest to w pewnym znaczeniu
«szczyt» aktywności uczniów”32. Takie podejście do powierzenia realizacji
chociazby cześci katechezy jest bardzo pozyteczne dla grupy, a zwaszcza dla
ucznia, który musi podejmować samodzielny wysiek, aby sprostać zadaniu.
Katechezy prowadzone przez uczniów wymagaja wcześniejszego zaplanowania i zorganizowania, a katecheta musi być bardzo czujny, bo on odpowiada za caość. S. abendowicz pisze o takiej katechezie: „Kazda cześć
moze prowadzić uczeń – i kazda wymaga przygotowania w pewnym sensie
innego. Inaczej musi być przygotowany ten, kto zbiera pytania, inaczej ten,

28

Por. J. S  o m i ń s k a. Mechanizm i funkcje grup modziezowych. Warszawa: Wyd.
ATK 1986 s. 8-16.
29
Por. tamze s. 5.
30
Por. M. Ś n i e z y ń s k i. Efektywność ksztacenia. Kraków: Wydzia Katechetyczny
Kurii Metropolitalnej w Krakowie 1992 s. 76-77.
31
Por. S.  a b e n d o w i c z. Aktywizowanie katechizowanych wybranymi metodami.
W: Aktywizowanie katechizowanych s. 39-82.
32
Tamze s. 70.
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który ma doprowadzić do modlitwy, inaczej ten, który ma coś odpowiedzieć”33. Nalezy podkreślić, ze katechezy prowadzone samodzielnie przez
uczniów wymagaja wiele pracy przygotowawczej, ale stanowia duza szanse
usamodzielniania aktywności i pracy wasnej uczniów.
Nauczyciele, nauczajacy
 róznych przedmiotów szkolnych, mówia równiez

o ćwiczeniu uwagi przez uczniów34. Uwage mozna podzielić na dowolna,
czyli czynna i mimowolna – bierna.
 W ćwiczeniu uwagi, a nastepnie samodzielności myślenia i planowania dziaań, pomagaja metody i środki uzywane
w przekazie treści (np. modulacja gosowa, nagrania, filmy, obrazy, pokazy…). Wazna role w uzdolnianiu uczniów do samodzielnej pracy nad soba
i do indywidualnej, twórczej aktywności penia dobrze dobierane metody
z grup: podajacych,

waloryzujacych,

problemowych i praktycznych35.
Danuta Luber przywouje zdanie Janusza Korczaka: „Nie zmuszajmy dzieci
do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie kazmy myśleć, lecz twórzmy
warunki do myślenia. Nie zadajmy,

lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku
pytać i powoli rozwijajmy jego umys tak, by samo wiedzieć chciao”36.
Samowychowanie uczniów moze rozwijać sie nie tylko przez usamodzielnianie ich róznorodnej aktywności podczas katechezy, ale takze w dopuszczaniu ich do oceniania.

5. UDZIA UCZNIÓW W PROCESACH OCENIANIA

Warto przypomnieć, ze nauczanie i wychowanie czowieka, jeśli ma być
efektywne, potrzebuje systematycznego kontrolowania i oceniania37. Wiadomo tez, ze na ocene z religii patrzy sie w pewnym szczególnym aspekcie,
bowiem „celem nauczania religii jest przekaz zywej wiary i jej doświadczenie
a nie tylko przekaz wiedzy”38. Wadysaw Kubik dopowiada, ze w kontroli
na katechezie „[…] chodzi o spotkanie podsumowujace,

o rodzaj rewizji

33

Tamze s. 72.
Por. D. L u b e r. Formy wspierania aktywności uczniów. „Nauczyciel i Szkoa” 54:2013
nr 2 s. 57-68. Powouje sie na: E. G r u s z c z y k - K o l e r y ń s k a, E. Z i e l i ń s k a.
Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi z zapamietywania. Warszawa 2005 s. 61-62.
35
Por. W. O k o ń. Nowy sownik pedagogiczny. Warszawa: PWN 2007 s. 245.
36
L u b e r. Formy wspierania aktywności uczniów s. 57.
37
Por. S. K u l p a c z y ń s k i. Od oceny katechetów do samooceny katechizowanych.
RT 45:1998 z. 6 s. 68.
38
P. J e l i ń s k i. Trudności w ocenianiu. „ad” 11:1993 nr 22 s. III.
34
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zycia, podczas którego uczniowie mogliby uświadomić sobie postep i regres
w poznawaniu Sowa Bozego oraz stopień wcielania tego sowa w zycie”39.
Ocena poprawna, sprawiedliwa, jasna niesie nowe motywy, daje radość i nadzieje na rozwój wasnych mozliwości, czyli wspiera samowychowanie. Pomijajac
 kryteria i sposoby oceniania, nalezy przypomnieć wyniki badań katechetów
na temat kwestii mozliwości samooceny ze strony katechizowanych.
Psychologia rozwojowa podpowiada, ze poznawanie i ocenianie siebie jest
waznym procesem, który zaczyna sie w okresie poniemowlecym a cech penej
świadomości nabiera w okresie szkolnym, kiedy to wyraźnie ksztatuje sie
odnoszenie do wasnego „ja”40. Samoocena jest waznym czynnikiem determinujacym

funkcjonowanie osoby, który rodzi motywy i aktywność specyficznie ludzka.
 Stad
 mozna powiedzieć, ze samoocena ma najwyzsze walory
ksztacace
 i wychowawcze, a z punktu widzenia praktyki nalezy ja uznać za
najbardziej ekonomiczna postać kontroli oraz oceny. „Dlatego tez powinno
sie i na katechezach cześciej wdrazać dzieci i modziez do samooceny”41.
Z badań (dwu grup, czyli 370 katechetów i 150 katechetów) wynika, ze
„znaczaca
 liczba (36%, 42%) katechetów wyznaa, ze nie pozwala na samo42
 samoocene wyjaśniali, ze dzieje sie to
ocene” . Katecheci dopuszczajacy
„przy wystawianiu oceny końcowej (26%, 11%), sporadycznie, jeśli zachodzi
potrzeba (22%, 15%, dopuszczana jest wzajemna ocena kolezeńska (18%,
11%), w czasie dyskusji (55%, 10%) oraz rzadziej np. samoocena zeszytów
uzywanych na katechezie”43. Z tych krótkich badań widać, ze poziom świadomości o wazności tego problemu jest jeszcze niezbyt wysoki. Na katechezie
jednak, przy caej poprawności dydaktycznej, powinien dominować Duch
Bozy, pogodna ewangeliczna atmosfera, sprawiedliwość i miość. Przechodzenie od oceniania do samooceniania, od wychowania do samowychowania
powinno sprzyjać swoistemu rachunkowi sumienia, który uczy samego siebie
w świetle Objawienia, w obliczu Boga i Jego przykazań44.
39
W. K u b i k. Proces dydaktyczny w katechezie. W: Katechizacja w szkole. Red.
M. Majewski. Lublin: Wyd. Poligrafia Salezjańska 1992 s. 79.
40
Por. H. K u l a s. Samoocena modziezy. Warszawa 1986 s. 9.
41
K u l p a c z y ń s k i. Od oceny katechetów do samooceny katechizowanych s. 78.
42
Tamze s. 79; dane wziete za: B. B a n d u r a. Ocena w katechezie w opinii wybranych
grup ksiezy katechetów. Lublin 1997 (BKUL) s. 94, tab. 24 oraz N. B i a  e k. Ocena w katechezie w opinii wybranych grup katechetów (sióstr, ksiezy, świeckich). Lublin 1994 (BKUL)
s. 101. tab. 23.
43
K u l p a c z y ń s k i. Od oceny katechetów do samooceny katechizowanych s. 79.
44
Por. W. K u b i k. Proces dydaktyczny. W: Podrecznik metodyczny do Katechizmu
Religii Katolickiej. Red. J. Charytański, W. Kubik. Warszawa: Wyd. ATK 1980 s. 9.
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W strukturze najcześciej stosowanych ukadów lekcji religii istnieje jeszcze
jeden element, który przy nalezytym wykorzystaniu moze przynosić wiele
twórczych impulsów i pozytywnych motywacji do wzmacniania samowychowania przez uczniów katechizowanych, a jest nim praca domowa.

6. PRACE DOMOWE SZANSA USAMODZIELNIANIA
WYSIKÓW SAMOWYCHOWAWCZYCH UCZNIÓW

Prace domowe sa nieodacznym

elementem procesu nauczania znanym nauczycielom wielu przedmiotów, w tym równiez katechetom. Prace domowe
nazywane tez zadaniami domowymi moga penić nastepujace
 role: opanowania nowego materiau; utrwalania przyswojonych treści; ksztatowania umiejetności i nawyków; rozwijania samodzielności w myśleniu i dziaaniu45.
O zadaniach domowych na katechezie nalezy dopowiedzieć, ze moga one
penić „funkcje aktywnego wyznawania wiary”46. Realizacja tych zadań przejawia sie szczególnie w modlitwie, w czynnym udziale w liturgii i w dynamicznym zyciu chrześcijańskim.
Jak wykazuja próby badań empirycznych dotyczace
 prowadzenia zeszytów
i zadawania prac domowych, mozna zauwazyć rózny poziom gorliwości
w tym zakresie, pozwalajacy
 na zarysowanie pewnego rodzaju typologii katechetów47.
Mozna wyróznić:
– katechete niedbaego (lekcewazy wiele elementów katechezy, skraca
treść, prawie nie zadaje zadań domowych);
– katechete miernego (uczy dość schematycznie, zadaje raz na miesiac,

sabo sprawdza i niesystematycznie ocenia, zeszyty bierze do reki raz na pó
roku i sprawdza je niedbale);
– katechete obowiazkowego

(zadaje prace domowe, gównie pisemne, prawie co druga lub trzecia katecheze, wybiórczo, ale systematycznie sprawdza

45

Por. J. Z b o r o w s k i. Proces nauki domowej ucznia. Warszawa 1961; t e n z e.
Nauka domowa ucznia szkoy średniej. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne 1975.
46
S. K u l p a c z y ń s k i. Zadania domowe forma aktywizowania katechizowanych.
W: Aktywizowanie katechizowanych s. 89.
47
Por. S. K u l p a c z y ń s k i. Katechetyczne zadania domowe w teorii i praktyce oraz
w ocenie katechetów i rodziców (kl. I-IV). RT 38-39:1991-1992 z. 6 s. 185-201.
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i ocenia) i tu zadania domowe odgrywaja wazna role w aktywizowaniu katechezy;
– katecheta gorliwy (rzetelnie korzysta z propozycji podrecznikowych
dotyczacych

prac domowych, czyni to krytycznie, ma wasne pomysy)48.
Mówiac
 o pracach domowych warto pamietać, ze umiejetne sposoby ich
zadawania podnosza ich efektywność a bedy obnizaja.
 Najcześciej wyróznia
sie zadawanie: mechaniczne (polega na podaniu nieprzygotowanego pod
wzgledem rzeczowym tematu pracy pisemnej), z objaśnieniem (wyjaśnia sie
cel, zakres, źróda i metody wykonania pracy) i z wprowadzaniem uczniów
w wykonanie prac (wyjaśnia sie temat, ukierunkowuje dziaania i pokazuje
maa próbke, jak to zadanie mozna zrealizować)49. Prawidowe wykorzystywanie prac domowych domaga sie ich kontroli i oceny. Kontrola i ocena sa
konieczne z racji psychologicznych (potrzeba orientacji ucznia w czynionych
postepach, wyrazenie uznania dla wykonanej pracy i stwierdzenie wasnych
mozliwości) oraz pedagogicznych (ukazuja braki i pokazuja mozliwości doskonalenia).
Juz wiele lat temu mozna byo napisać: „Z przekonaniem mozna powiedzieć, ze zadania domowe sa szansa dla katechizowanych w ich przechodzeniu z teorii wiary do jej praktyki”50, mozna tez dodać, iz uatwiaja procesy
wychowania i samowychowania. Procesy te, zwaszcza na katechezie, domagaja sie pogebionej ewangelicznej motywacji.

7. „BADŹCIE

WIEC WY DOSKONALI,
JAK DOSKONAY JEST OJCIEC…” (MT 5,48)
JAKO FUNDAMENTALNY MOTYW
PODEJMOWANIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STYLU SAMOWYCHOWANIA

Celem posugi katechetycznej, jak wspomniano wyzej, jest rozwój wiary
i doprowadzanie uczniów do odpowiedzialnego zycia we wspólnocie Kościoa. Chcac
 wzmacniać te odpowiedzialność, trzeba usprawniać procesy samowychowania. Chcac
 tego dokonać zaproponowano wyzej wzmacnianie niektórych aktywności i samodzielności uczniów. Nalezy uczyć coraz bardziej świa-

48

Por. K u l p a c z y ń s k i. Zadania domowe forma aktywizowania katechizowanych
s. 86-87.
49
Por. tamze s. 93.
50
Tamze s. 95.
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domego postepowania, rozwijać wasne sprawności uczniów, rozwijać ich moc
osobista,
 pokazywać odpowiednie wzorce. Potrzebna jest równiez umiejetność
skupienia i refleksji. Bardzo wazne jest wyksztacenie hierarchii wartości.
Tutaj powinna sie pojawić refleksja nad problemem zycia wewnetrznego,
które jeśli zostanie uznane za coś istotnego, musi równiez podlegać samowychowaniu.
Zycie wewnetrzne jest owocem wychowania chrześcijańskiego (DWCH 1
i 2), zawiera w sobie prawo do rozwoju osobowości i prawo ochrzczonych
do wychowania nadprzyrodzonego. Wewnetrznym doskonaleniem czowieka
zajmuje sie pedagogika chrześcijańska, która proponuje wewnetrzna przemiane na wzór Chrystusa, przez wspódziaanie z aska Boza.
 W chrześcijańskim
rozumieniu to wspódziaanie nie jest zwyka aktywnościa wasna,
 lecz nastawieniem ku Bogu i otwarciem na wpyw aski, co umozliwia proces chrześcijańskiego doskonalenia. Wtedy najwyzsza wartościa i celem czowieka jest
Bóg, a sens zycia jest pogebiony i cae istnienie wyduzone w nieskończoność. Sia wzmacniajac
 a czowieka w jego wysikach samowychowawczych
jest tesknota za tym, czego „ani oko nie widziao, ani ucho nie syszao, ani
serce czowieka nie zdoao pojać,
 jak wielkie rzeczy przygotowa Bóg tym,
którzy Go miuja”
 (1 Kor 2,9).
Natomiast motywem do podejmowania pracy samowychowawczej sa sowa
samego Jezusa Chrystusa: „Badźcie

wiec wy doskonali, jak doskonay jest
Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Psychologowie wyjaśniajacy
 rozwój religijny mówia,
 ze czowiek moze uczyć sie przez modelowanie, które zalezy
z jednej strony od otoczenia, z drugiej od indywidualnego przetwarzania
przez uczacego

sie51.
Pomiedzy obserwacja a dziaaniem naśladowczym przebiegaja cztery procesy:
1. Procesy uwagi, które rozstrzygaja o tym, co uczacy
 sie uzna za znaczace
 dla siebie w obserwowanych modelach, uwzgledniajac
 swoje umiejetności poznawcze, motywy, oczekiwania i zainteresowania;
2. Procesy zachowania, które myśli poznane zamienia w odwzorowywanie;
3. Procesy produkcji lub ćwiczenia, porównywanie zachowania i ewentualne korekty;

51
Por. A. B a n d u r a. Teoria wspóczesnego uczenia sie. Tum. J. Kowalczewska,
J. Radzicki. Warszawa: WN PWN [A. B a n d u r a. Social foundations of thought and action.
A social cognitive theory. Engelwood Cliffs 2007 s. 52].
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4. Procesy motywacji, które odpowiadaja za to, czy obserwowane zachowania i wiedza beda w dalszym ciagu
 realizowane i podtrzymywane.
Mozna wyróznić trzy źróda motywacji: bodźce zewnetrzne (nagroda, korzyści, pozytywne reakcje spoeczne) czynia dalsze praktykowanie bardziej
prawdopodobnym; bodźce zastepcze (przezyte w innych modelach); bodźce
wewnetrzne (samowzmocnienie, pozytywna samoocena, ze jego zachowanie
zgadza sie z uwewnetrznionymi normami i celami, czuje wasna wartość.
„Zdolność do samooceny i samowzmocnienia umozliwia zasadniczo samokierowanie, odpowiedzialność wasna,
 wolność”52.
Rozwój samowychowania dotyczacy
 wiary wymaga środków specjalnych.
Nalezy je dostosowywać do etapów samopoznania, samooceny i samokontroli.
Cenne sa:
 uczenie sie miości w duchu miości Chrystusa, milczenie niezrywajace
 kontaktów, lecz otwierajace
 sie na suchanie, modlitwa i ćwiczenie sie
w wierności przyjetej wierze oraz osobistemu projektowi zycia53.
Papiez Franciszek zacheca, aby osobiście towarzyszyć procesom wzrostu,
co mozna odnieść równiez do samowychowania. Papiez pisze, ze Kośció potrzebuje serdecznego spojrzenia, by kontemplować, by wzruszyć sie i zatrzymać sie przed drugim czowiekiem, kiedy jest to konieczne. Kośció musi
„wprowadzić swoich czonków – kapanów, zakonników i świeckich – do tej
«sztuki towarzyszenia», aby wszyscy nauczyli sie zawsze zdejmować sanday
wobec świetej drogi drugiego (por. Wj 3,5). Musimy nadać naszej drodze
zdrowy rytm bliskości, wraz ze spojrzeniem okazujacym

szacunek i penym
wspóczucia, które jednak jednocześnie bedzie leczyo, wyzwalao i zachecao
do dojrzewania w zyciu chrześcijańskim”54.
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SAMOWYCHOWANIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ

S t r e s z c z e n i e
Celem dobrego wychowania jest doprowadzanie do samowychowania. Wychowanie autorytatywne ma sie przeksztacać w samowychowanie, wtedy rola wychowawcy maleje i staje sie
on raczej doradca i przyjacielem. Samowychowanie rozpoczyna sie juz u maego dziecka („ja
sam”). Katecheza ma rozwijać wiare i odpowiedzialne zycie chrześcijańskie, peniac
 funkcje:
nauczania, wychowania i wtajemniczania (mistagogia). Odpowiednio zorganizowana katecheza
przez określanie celów, diagnoze (samoocene), prognoze, dobór zadań i sposobu ich realizacji
pomaga w samowychowaniu. Przechodzenie od wychowania do samowychowania wymaga
umiejetności aktywizowania jednostki i grupy podczas katechezy. Dopuszczanie uczniów do
wspótworzenia katechezy, ich udzia w procesach oceniania oraz wykorzystanie zadań domowych wspomagaja samowychowanie. Teologicznym motywem samowychowania sa sowa
Chrystusa: „Badźcie

wiec wy doskonali jak doskonay jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).
Sowa kluczowe: samowychowanie, katecheza, katecheta, motywacja, samoocena, zadania
domowe.

