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Wspó³praca katechetów z rodzicami nale¿y do obszarów dydaktyczno-wychowawczych, które wywo³uj¹ wiele kontrowersji oraz emocji wród katechetów i katechetyków1. Na zagadnienie to coraz czêciej patrzy siê z nieukrywanym pesymizmem, warunkowanym postawami rodziców wobec wiary, lekcji
religii i wspólnoty Kocio³a. W teoretycznych dyskursach na temat katechezy
w Polsce, wzbogaconych o badania empiryczne, niejednokrotnie stwierdza
siê, ¿e w ostatnich latach uwidacznia siê wyranie kryzys zaanga¿owania
rodziców w proces wychowania i socjalizacji religijnej dziecka2. Opisuj¹c
Adres/Addresse/Anschrift: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM, Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, aniazel@uwm.edu.pl.
1 Do takich wniosków prowadz¹ m.in. analizy podjête w nastêpuj¹cych opracowaniach: H. Iwaniuk, Katecheza rodziców dzieci pierwszokomunijnych, Perspectiva 1 (2005), s. 84106; J.T. Skotarczak,
R. Szymkowiak, Katecheta w potrzasku: co robiæ by nie straciæ ducha?, co robiæ by byæ skutecznym?,
Poznañ 2010; J. Stala, E. Osewska (red.), W poszukiwaniu katechezy rodziców, Tarnów 2007; A. Walulik, Wspó³praca katechetów ze rodowiskiem ich wychowanków, Sosnowieckie Studia Teologiczne 1999,
t. 4, s. 259267.
2 Zob. wiêcej o tym np. w: R. Bieleñ, Dialog pomiêdzy katechetami i rodzicami w Polsce na
pocz¹tku XXI wieku, Seminare 2005, t. 21, s. 313329; J. Stala (red.), Dzisiejsi rodzice. Problemy
i wyzwania, Tarnów 2009.
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trudnoci zwi¹zane ze wspó³prac¹ katechetów, badacze koncentruj¹ siê na etiologii i symptomach tej rzeczywistoci duszpastersko-katechetycznej3. Proponuj¹
te¿ i analizuj¹ ró¿ne modele wspó³dzia³ania katechetów z rodzicami, ³¹cz¹c je
z przygotowaniem dzieci i m³odzie¿y do sakramentów inicjacji chrzecijañskiej4. Nierzadko propozycje autorów bazuj¹ na za³o¿eniach programowych
dzia³alnoci dydaktyczno-wychowawczej w szkole oraz formacji chrzecijañskiej w parafii. W kontekcie wy¿ej wymienionych obszarów badawczych
istotnego znaczenia nabiera poszukiwanie nowych odniesieñ teoretycznych dla
praktyki katechetycznej. Zmiany programowe w zakresie nauczania religii
i katechezy parafialnej, dostosowane do reform owiatowych, stanowiæ mog¹
obiecuj¹c¹ perspektywê, przynajmniej na poziomie deklaracji, koncepcji wspó³pracy katechetów z rodzicami. W zwi¹zku z powy¿szym podjête w prezentowanym opracowaniu analizy maj¹ na celu poszukiwanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania: Jak scharakteryzowano wspó³pracê katechetów z rodzicami
w nowych, zatwierdzonych w 2010 r. i stopniowo wdra¿anych do realizacji
w praktyce szkolnej i duszpasterskiej, dokumentach katechetycznych? Jakie s¹
cele tej wspó³pracy? Jakie zasady powinny kierowaæ procesami wspó³dzia³ania
katechetów z rodzicami? W jaki sposób katecheci mog¹ nawi¹zywaæ, podtrzymywaæ i rozwijaæ kontakt z rodzicami katechizowanych uczniów? Jakie s¹
mo¿liwoci i ograniczenia w zakresie realizacji propozycji autorów dokumentów programowych dotycz¹cych wspó³pracy katechetów z rodzicami? W odniesieniu do tych pytañ, a zarazem z uwzglêdnieniem nowych dokumentów
programowych katechezy, zostan¹ przedstawione podstawowe za³o¿enia, wa¿niejsze kwestie, argumenty i oceny.
Kontekst teoretycznych analiz

Od roku szkolnego 2009/2010 w polskiej szkole s¹ wprowadzane kolejne
reformy owiatowe, które maj¹ wp³yw na programowanie nauczania religii. Do
nich zalicza siê m.in. wprowadzenie rocznego, obowi¹zkowego przygotowania
przedszkolnego, obni¿enie wieku szkolnego5 oraz opracowanie i wdra¿anie
3
4

Zob. np. R. Bieleñ, Dialog pomiêdzy katechetami i rodzicami , s. 313329.
Zob. np. ibidem; S. Dziekoñski, Wspó³praca rodowisk wychowawczych, Ateneum 4 (2004),
s. 490513; H. Iwaniuk, op. cit., s. 84106; A. Skreczko, Wspó³praca z rodzicami a umiejêtnoci
komunikacji katechety, Katecheza, rodzina, parafia i szko³a 2004, t. 2, s. 6979.
5 Zob. Nowelizacja Ustawy o systemie owiaty z 22 lutego 2009 r., przyjêta przez Sejm 19 marca
2009 r., Dz.U. 2009 (z 7 kwietnia), nr 56, poz. 458. Wiêcej o tym piszê m.in. w: Edukacja religijna
m³odzie¿y gimnazjalnej w wietle znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce, Studia Teologiczno-Historyczne l¹ska Opolskiego 30 (2010), s. 305322.
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nowej Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego dla przedszkoli, szkó³
podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych6. Nie bez znaczenia s¹
równie¿ kwestie zwi¹zane z zapisem teleologii edukacji i wprowadzeniem,
zw³aszcza w gimnazjum, nowych zaleceñ dotycz¹cych warunków realizacji
zajêæ szkolnych. Cele kszta³cenia sformu³owano w jêzyku wymagañ ogólnych,
a oczekiwane wiadomoci i umiejêtnoci ucznia, które powstaj¹ w wyniku
przekazywania, odkrywania oraz przyswajania treci nauczania, opisano w jêzyku wymagañ szczegó³owych. W gimnazjum wprowadzono projekty edukacyjne, rozumiane jako zespo³owe, planowane dzia³anie uczniów, realizowane
w ramach przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych7.
Uczniowie maj¹ realizowaæ projekty w celu rozwi¹zania konkretnego problemu z zastosowaniem ró¿norodnych, miêdzyprzedmiotowych treci i metod8.
Jednoczenie wprowadzono zmiany merytoryczne i formalne w zakresie korelacji. Treci cie¿ek edukacyjnych w³¹czono do poszczególnych przedmiotów
kszta³cenia ogólnego. Konsekwentnie zaplanowano jedynie korelacjê treci
przedmiotowych, okrelaj¹c j¹ terminem korelacja z edukacjê szkoln¹9.
W zwi¹zku z powy¿szym pojawi³a siê potrzeba dostosowania obowi¹zuj¹cych  od roku 2001  dokumentów programowych katechezy w Polsce,
czyli Podstawy programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce i Programu nauczania religii. S³usznie z inicjatywy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski opracowano nowe dokumenty, w których
okrelono za³o¿enia programowe nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej10. Twórcy znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kocio³a
6 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³,
Dz.U. 2009 (z 15 stycznia), nr 4, poz. 17; Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia
2010 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych,
Dz.U. 2010 (z 26 sierpnia), nr 156, poz. 1046.
7 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³.
Za³¹cznik nr 4. Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego dla gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych,
których ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie wiadectwa dojrza³oci po zdaniu egzaminu maturalnego,
Dz.U. 2009 (z 15 stycznia), nr 4, poz. 17.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Warto dodaæ, ¿e 8 marca 2010 r. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdzi³a tekst znowelizowanej Podstawy programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce. Natomiast 9 czerwca 2010 r.
podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zosta³ przyjêty
(w Bia³ymstoku) Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach. Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce, Kraków 2010
(dalej: PPK 2010); Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach, Kraków 2010 (dalej: PNRRZK 2010).
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katolickiego w Polsce i nowego Programu nauczania religii rzymskokatolickiej
w przedszkolach i szko³ach, uwzglêdniaj¹c fakt obni¿enia wieku, w którym ma
zacz¹æ siê realizacja obowi¹zku szkolnego, wprowadzili uzasadnione zmiany
w za³o¿eniach programowych dla I i II etapu edukacyjnego11. Uwidacznia siê
to zw³aszcza w kwestiach dotycz¹cych przygotowania dzieci do I Komunii
wiêtej. Przyjêcie tego sakramentu zaplanowano nie w drugiej, ale w klasie
trzeciej szko³y podstawowej12. Taka zmiana domaga³a siê te¿ nowego planowania wspó³pracy katechetów z rodzicami. Novum programowe obejmuje tak¿e kwestie formalne w zakresie planowania dydaktycznego. S³usznie autorzy
nowych dokumentów programowych nauczania religii w szkole i duszpasterstwa katechetycznego w parafii za³o¿enia merytoryczne i metodyczne opisali
jêzykiem analogicznym do tego, jakim pos³u¿yli siê twórcy Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego13. Wyrazem tego s¹ zapisy treci nauczania religii
w jêzyku wymagañ, okrelaj¹cym zak³adane wiadomoci i umiejêtnoci
ucznia. S³usznie te¿ w ramach nauczania religii uwzglêdniono korelacjê nauczania religii z edukacj¹ szkoln¹14, dostosowuj¹c jej obszary merytoryczne
do nowej Podstawy programowej kszta³cenia ogólnego15.
W nowych dokumentach katechetycznych wszystkie kwestie programowe zosta³y rozpisane na trzyletnie okresy edukacyjne, dostosowane do poziomu rozwoju ucznia. St¹d te¿ wyodrêbniono za³o¿enia programowe katechezy
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas IIII i IVVI szko³y podstawowej, m³odzie¿y z gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych (w tym z liceum
i technikum oraz ze szko³y zawodowej)16. Szczególn¹ uwagê zwrócono na
katechezê adresowan¹ do osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem. Zaplanowano tak¿e katechezê uczniów nies³ysz¹cych lub s³abo s³ysz¹cych oraz niewidz¹cych lub
s³abo widz¹cych17.
Charakterystyczn¹ cech¹ katechezy projektowanej w poszczególnych typach szkó³ i grupach uczniów s¹ zapisy dotycz¹ce wspó³pracy rodowisk wychowawczych. Autorzy dokumentów programowych katechezy uwzglêdniaj¹
zarówno pracê duszpastersk¹ w parafii, jak i katechezê w rodzinie, dlatego
zalecenia programowe stanowi¹ punkt odniesienia w poszukiwaniu modelu
dzia³añ katechetycznych i wychowawczych, anga¿uj¹cych rodziców.
11
12
13
14
15
16
17

Ibidem.
Ibidem.
PPK 2010, s. 1314.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Podstawowe założenia współpracy katechetów z rodzicami

W nowych dokumentach programowych nauczania religii zagadnienie
wspó³pracy katechetów z rodzicami zosta³o opisane na ka¿dym etapie planowania edukacji religijnej. Autorzy Podstawy programowej katechezy Kocio³a
katolickiego w Polsce i Programu nauczania religii rzymskokatolickiej
w przedszkolach i szko³ach podaj¹ propozycje dzia³alnoci katechetycznej
zmierzaj¹cej do dialogu katechetów z rodzicami i zaanga¿owania rodziców
w katechezê ich potomstwa18. S³usznie za punkt wyjcia przyjmuj¹ za³o¿enie,
¿e rodzice s¹ pierwszymi wychowawcami, a rodzina chrzecijañska powinna
odzwierciedlaæ ró¿ne aspekty i funkcje ¿ycia ca³ego Kocio³a19. Konsekwentnie wskazuj¹ na podstawow¹, niezast¹pion¹ rolê rodziców w formacji ludzkiej
i chrzecijañskiej ucznia20.
Nawi¹zuj¹c do fenomenu wychowania religijnego, autorzy nowych dokumentów programowych katechezy zwracaj¹ uwagê na potrzebê pedagogizacji
i katechizacji rodziców oraz na koniecznoæ zaanga¿owania rodziców w proces
wychowania religijnego i przygotowania dzieci do sakramentów inicjacji
chrzecijañskiej21. Przypominaj¹ te¿ o koniecznoci dialogu pedagogicznego
na ka¿dym etapie edukacyjnym, co wydaje siê uzasadnione. Katecheta w szkole ma bowiem do wype³nienia zadania wychowawcze. Do jego powinnoci
edukacyjnych nale¿y m.in. udzia³ w realizacji programu wychowawczego
szko³y, w tym tak¿e wspó³praca z rodzicami w zakresie wychowania.
Proponowane w teorii formy wspó³pracy z rodzicami, jak trafnie zauwa¿aj¹ autorzy dokumentów programowych katechezy, wymagaj¹ dostosowania
do miejscowych tradycji oraz warunków szkolnych22. Czêstotliwoæ ich
i charakter winny byæ uzale¿nione od warunków diecezji23. Katecheci powinni do³o¿yæ starañ, by pewne formy spotkañ i wspó³pracy by³y podejmowane
przez wszystkie lata nauki24. Szczególnie istotne wydaj¹ siê równie¿ dzia³ania anga¿uj¹ce dziadków25 i innych cz³onków rodziny dziecka26. Maj¹ one na
celu integracjê rodowisk wychowawczych i s³u¿¹ wzmacnianiu oddzia³ywañ
wychowawczych w szkole, rodzinie i w parafii.
18
19
20
21
22
23
24
25

Ibidem.
Ibidem, s. 35.
Ibidem.
Ibidem, s. 21nn.
Ibidem, s. 35.
Ibidem, s. 49.
Ibidem.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e obecnie czêsto dziadkowie podejmuj¹ siê zadañ zwi¹zanych z wychowaniem religijnym dziecka i uczestnicz¹ wraz z dzieckiem w celebracjach przygotowuj¹cych do sakramentów inicjacji chrzecijañskiej.
26 Ibidem, s. 35.
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Wed³ug autorów nowych dokumentów programowych katechezy wspó³praca katechetów z rodzicami polega na wzajemnym wspieraniu siê w realizacji wspólnych celów wychowania integralnego, w którym szczególne miejsce
zajmuje formacja chrzecijañska27. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy, maj¹
za zadanie organizowanie dzieciom odpowiedniego rodowiska do wszechstronnego rozwoju i socjalizacji religijnej28. Potrzebuj¹ oni jednak profesjonalnego wsparcia ze strony innych osób, które s¹ zaanga¿owane w wychowanie
m³odego pokolenia.
Wobec powy¿szego autorzy nowych dokumentów programowych katechezy w ramach wspó³pracy ze rodowiskiem wychowawczym s³usznie proponuj¹ pedagogizacjê rodziców29. Propozycja ta adresowana jest g³ównie do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, gdy¿ na tym etapie rozwoju
osobowego i religijnego wa¿ne miejsce zajmuj¹ w³aciwe, wzbogacone o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu, postawy akceptacji, bliskoæ, mi³oæ,
przyjañ rodziców, opiekunów, dziadków30. Dowiadczenia, jakie dziecko
zdobywa w kontaktach z rodzicami, spe³niaj¹ istotn¹ rolê w kszta³towaniu siê
w jego wiadomoci prawid³owego obrazu Boga. wiadectwo ¿ycia religijnego, modlitwy, uczestnictwa w liturgii i innych praktykach religijnych jest ród³em prawid³owego rozwoju religijnego dziecka31.
Pedagogizacja rodziców, jak wynika z zaleceñ autorów dokumentów programowych katechezy, powinna przede wszystkim polegaæ na bezporednim
i porednim wspieraniu rodziców w ich oddzia³ywaniach wychowawczych poprzez popularyzacjê problematyki z zakresu wychowania integralnego. Celem
pedagogizacji rodziców jest bowiem permanentne wzbogacanie posiadanej
przez rodziców potocznej wiedzy z zakresu wychowania dzieci i m³odzie¿y
o elementy wiedzy naukowej32. Zatem dobrze, ¿e w zaleceniach dotycz¹cych
wspó³pracy z rodzin¹ wskazuje siê na przekaz wiedzy pedagogicznej i religijnej, odniesionej do ró¿nych sytuacji ¿yciowych33. Autorzy dokumentów programowych katechezy zwracaj¹ te¿ uwagê na ró¿ne kwestie z zakresu problematyki wychowawczej i funkcjonowania rodziny jako Kocio³a domowego.
Dostrzegaj¹c potrzebê wzbogacania wiadomoci pedagogicznej rodziców,
w edukacji przedszkolnej proponuj¹ m.in. uwiadamianie rodzicom, ¿e dziecko
27
28
29
30
31
32

Ibidem, s. 21nn; PNRRZK 2010, s. 29nn.
Ibidem.
PPK 2010, s. 21nn; PNRRZK 2010, s. 29nn.
Ibidem.
Ibidem.
Wiêcej o tym pisze np. R. Bieleñ, Pedagogizacja rodziców w Kociele katolickim we wspó³czesnej Polsce: formy pedagogicznego kszta³cenia rodziców, Roczniki Pedagogiki Rodziny 2003, t. 6,
s. 101120.
33 PPK 2010, s. 24nn.
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 poza innymi zakresami ich postaw  identyfikuje siê tak¿e z ich postawami
religijnymi i naladuje je34. Zwracaj¹ te¿ uwagê na koniecznoæ przypominania rodzicom o zadaniach dotycz¹cych wspierania dziecka w odkrywaniu Boga
jako autentycznego obroñcy cz³owieka, który troszcz¹c siê o dobro osoby daje
przykazania, poród których najwa¿niejsze jest przykazanie mi³oci35. Zalecaj¹ te¿ katechetom wspieranie rodziców w rozumieniu procesu wychowania
modlitewnego, liturgicznego, spo³eczno-moralnego, wspólnotowego i misyjnego36. Jednoczenie  w trosce o prawid³owy rozwój religijny dziecka  wskazuj¹ na potrzebê wspierania rodziców w kszta³towaniu chrzecijañskiego obrazu Boga37. Poza tym autorzy nowych dokumentów programowych katechezy
zalecaj¹ zapoznanie rodziców z programem nauczania religii dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym38. Dziêki wieloaspektowej pedagogizacji rodzice
mog¹ wzbogacaæ osobist¹ wiedzê z zakresu rozwoju i wychowania religijnego
dziecka. Tak okrelone dzia³ania, ukierunkowane na wspieranie rodziców
w procesie wzbogacania wiadomoci pedagogicznej, autorzy dokumentów programowych katechezy ³¹cz¹ z systematyczn¹ katechizacj¹ rodziców. S³usznie
autorzy dokumentów programowych katechezy przypominaj¹, ¿e rodzice  jako
osoby ochrzczone  maj¹ prawo otrzymaæ odpowiedni¹ katechezê prowadz¹c¹
do rozwoju wiary. W zwi¹zku z tym zak³adaj¹, ¿e rodzice, towarzysz¹c dziecku
na poszczególnych etapach ¿ycia religijnego i przygotowania do przyjêcia
sakramentów (np. pokuty i pojednania, Eucharystii, bierzmowania) sami potrzebuj¹ wsparcia ze strony wspólnoty Kocio³a39. St¹d te¿ w zaleceniach dotycz¹cych edukacji religijnej w klasach IIII szko³y podstawowej autorzy dokumentów programowych akcentuj¹ potrzebê spotkañ katechetycznych,
a nie tylko pedagogizuj¹cych. Konsekwentnie zalecaj¹ przepowiadanie S³owa
Bo¿ego oraz nauczanie prawd katechizmowych dotycz¹cych wiary, grzechu,
nawrócenia, sakramentów, modlitwy, Eucharystii. Proponuj¹ te¿, aby odpowiednio dobrana tematyka spotkañ katechetycznych zosta³a wzbogacona o celebracje liturgiczne. Programuj¹c katechezê w klasach IVVI szko³y podstawowej, wskazuj¹ na koniecznoæ organizowania spotkañ prowadz¹cych
[rodziców] do aktywnego i pe³nego zaanga¿owania w Eucharystiê40 oraz
wzbogacania ich o kwestie zwi¹zane z wychowaniem potomstwa41. Wszystkie
34
35
36
37
38
39
40
41

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 21.
Ibidem.
Ibidem; PNRRZK 2010, s. 2930, 62, 103, 135.
PPK 2010, s. 49nn.
Ibidem.
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zalecenia autorów dokumentów programowych katechezy s³u¿¹ nie tylko pe³nemu poznaniu treci wiary, ale tak¿e dowiadczeniu ¿ywej wiary na modlitwie i w czasie celebracji liturgicznej. Wa¿ne miejsce w tych propozycjach
zajmuje wspieranie rodziców w procesie poznawania Chrystusa, pog³êbiania
z Nim osobowej wiêzi, odkrywania wspólnoty Kocio³a oraz rozwijania odpowiedzialnoci za ¿ycie i misjê Kocio³a w wiecie42.
Tak ogólnie opisane za³o¿enia wspó³pracy katechetów z rodzicami zostaj¹
dope³nione o kolejne, szczegó³owe uwagi. Autorzy nowych dokumentów programowych katechezy uwzglêdniaj¹ zró¿nicowanie strukturalne polskich rodzin. Projektuj¹c wspó³pracê katechetów z rodzicami uczniów klas IIII szko³y
podstawowej, zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e w praktyce katecheta coraz czêciej
spotyka dzieci z rodzin niepe³nych (rozbitych w wyniku rozwodu, separacji
lub porzucenia rodziny przez jednego z rodziców, rodzin niezamê¿nych matek
z dzieæmi, ze zwi¹zków niesakramentalnych oraz z rodzin czasowo niepe³nych
 np. z uwagi na charakter pracy rodzica lub d³u¿szy pobyt zagranic¹)43.
W tym kontekcie przypominaj¹ o zró¿nicowaniu rodziców pod wzglêdem
poziomu rozwoju wiary i praktyk religijnych44. Wszystkie tego rodzaju przemiany spo³eczne traktuj¹ jako wyzwanie katechetyczne i duszpasterskie, które
implikuje potrzebê dostosowania form katechizacji rodziców do adresatów: nie
tylko do rodziców wierz¹cych, którzy spójnie prze¿ywaj¹ swój wybór wiary,
ale tak¿e do rodziców, którzy chocia¿ zostali ochrzczeni, nie byli odpowiednio
katechizowani lub oddalili siê od wiary oraz do osób, które pochodz¹ z wyznañ chrzecijañskich, niebêd¹cych w pe³nej komunii z Kocio³em katolickim.
W zwi¹zku z powy¿szym podkrelaj¹ koniecznoæ poznania rodowiska,
w którym wychowuj¹ siê uczniowie45.
We wszystkich wy¿ej opisanych za³o¿eniach programowych, istotn¹ rolê
odgrywa stymulowanie aktywnoci rodziców w procesie wspó³dzia³ania z katechetami w zakresie wychowania dzieci i m³odzie¿y. Aby bowiem proces
integralnej formacji chrzecijañskiej przebiega³ skutecznie, niezbêdne jest zaanga¿owanie rodziców. W zwi¹zku z tym autorzy dokumentów programowych
zwracaj¹ uwagê na koniecznoæ przekonania rodziców o ich znacz¹cej roli
w wychowaniu religijnym dziecka i o potrzebie wspó³dzia³ania z katechet¹46.
Za istotne uznaj¹ te¿ informowanie rodziców  na pocz¹tku roku szkolnego
 o zakresie tematycznym i wymaganiach programowych nauczania religii
42
43
44
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Ibidem.
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Ibidem.
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w szkole oraz o organizacji spotkañ formacyjnych w parafii, zw³aszcza na
etapie przygotowania katechizowanych do spowiedzi i Komunii wiêtej czy
te¿ do uroczystej rocznicy oraz do sakramentu bierzmowania47. We wszystkich
tych dzia³aniach, jak wynika z propozycji autorów dokumentów programowych katechezy, szczególn¹ rolê spe³nia zasada podmiotowoci, partnerstwa
i dialogu. Respektowanie tych zasad wymaga spotkania rodziców z katechetami, wzajemnego poznania siê, a nastêpnie podjêcia rozmowy i wspólnego dzia³ania dla dobra wychowanków. Do tego niezbêdne jest wzajemne poszanowanie, zaufanie i zrozumienie. Tak¹ mo¿liwoæ stwarzaj¹ kontakty katechetów
z rodzicami ukierunkowane na dobro wychowanka. Dlatego  jak trafnie pisz¹
autorzy dokumentów programowych  katecheci winni wyranie pokazaæ rodzicom, ¿e w trosce o pe³ny i wszechstronny rozwój dziecka (w tym rozwój
moralny i religijny) zale¿y im na dobrej wspó³pracy. Bardzo wa¿ne jest podanie jasnych, konkretnych celów i propozycji wspó³dzia³ania, które co pewien
czas nale¿y podawaæ ewaluacji48. W praktyce edukacyjnej realizacja tego
za³o¿enia wymaga poprawnego komunikowania siê katechetów z rodzicami,
prawid³owego okrelania potrzeb, oczekiwañ oraz diagnozowania mo¿liwoci
i ograniczeñ49. W zwi¹zku z tym s³usznie autorzy dokumentów programowych
katechezy stwierdzaj¹, ¿e najwiêcej trudnoci stwarza ma³e zainteresowanie
rodziców wychowaniem religijnym dziecka50. W sposób szczególny uwidacznia siê ono w katechezie specjalnej. Czêsto  jak wyranie zaznaczaj¹ autorzy
dokumentów programowych katechezy  rodzice dzieci z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹, z autyzmem, nies³ysz¹cych lub s³abo s³ysz¹cych, niewidomych
lub s³abo widz¹cych przejawiaj¹ postawê bezradnoci i dystansu uczuciowego51. W zwi¹zku z tym autorzy dokumentów katechetycznych zalecaj¹ podejmowanie zró¿nicowanych dzia³añ pedagogicznych, które zapobiegaj¹
marginalizacji i automarginalizacji rodzin dzieci z niepe³nosprawnoci¹52. Postuluj¹ te¿, aby we wspó³pracy z rodzicami dzieci niepe³nosprawnych katecheta przypomina³ o znaczeniu zaanga¿owania rodziców w wychowanie religijne dziecka, ukazuj¹c rolê rozmowy i wiadectwa ¿ycia53. S³usznie te¿
zalecaj¹, aby katecheta w kontaktach z rodzicami wykazywa³ troskê, serdecznoæ, zainteresowanie oraz otwartoæ na problemy i w¹tpliwoci rodziców.
W zwi¹zku z tym za konieczne uznaj¹ tworzenie ewangelicznego klimatu,
47
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Ibidem.
Ibidem, s. 28.
Ibidem.
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w którym rodzice bêd¹ mieli poczucie, ¿e kto im towarzyszy na drodze religijnego wychowania dzieci54.
Reasumuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e opisane w dokumentach programowych nauczania religii i katechezy parafialnej, kwestie dotycz¹ce wspó³pracy
katechetów z rodzicami s¹ interesuj¹ce, a zarazem zgodne z za³o¿eniami edukacji religijnej dzieci i m³odzie¿y, a wiêc z celami, zadaniami, treciami
i metodyk¹ nauczania. St¹d te¿ na poszczególnych etapach programowania
katechizacji mo¿na dostrzec zró¿nicowanie w zakresie za³o¿eñ dotycz¹cych
pedagogizacji, katechizacji i animacji rodziców. W praktyce szczególnego znaczenia nabieraj¹ jednak nie tyle ogólne wskazania, lecz konkretne propozycje
realizacji wielokierunkowej wspó³pracy katechetów z rodzicami.
Formy i sposoby współpracy katechetów z rodzicami

Pamiêtaj¹c o praktyce edukacyjnej, autorzy dokumentów programowych
katechezy  oprócz wy¿ej opisanych, ogólnych za³o¿eñ  opisuj¹ konkretne
sposoby zaanga¿owania rodziców w proces pedagogizacji i katechizacji.
W ka¿dej propozycji uwzglêdniaj¹ podstawowe cele i zadania nauczania religii
i katechezy parafialnej na okrelonym etapie edukacji. S³usznie przypominaj¹,
¿e ka¿da forma spotkania z rodzicami, jak¹ katecheta organizuje na terenie
szko³y lub parafii, wymaga zgody w³adz szkolnych i proboszcza55.
Autorzy dokumentów programowych katechezy wród propozycji najczêciej wymieniaj¹ spotkania katechetyczne w formie warsztatów, dialogu
i wspólnej pracy w ma³ych zespo³ach. S³usznie zalecaj¹ organizowanie tego
rodzaju spotkañ dla rodziców uczniów jednej klasy lub przynajmniej jednego
poziomu wiekowego. Ukonkretniaj¹c ogólne wskazania, w klasie II i III proponuj¹ comiesiêczne spotkania ukierunkowane na pog³êbianie wiary rodziców
oraz msze wiête inicjacyjne dla dzieci z udzia³em rodziców56. W kolejnym
etapie edukacji szkolnej, a wiêc w klasach IVVI zalecaj¹ spotkania mistagogiczne i pedagogizuj¹ce rodziców57. Proponuj¹ m.in. organizowanie dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki wdziêcznoci, systematyczne nabo¿eñstwa
pokutne, celebracjê rocznicy przyjêcia I Komunii wiêtej, nabo¿eñstwa z przekazem egzemplarza Pisma wiêtego. Na zakoñczenie klasy VI szko³y podstawowej zalecaj¹ zorganizowanie uroczystego nabo¿eñstwa dla dzieci, rodziców
54
55
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i rodziców chrzestnych z odnowieniem przyrzeczeñ chrztu wiêtego i wrêczeniem tekstu Wyznania wiary58. W gimnazjum proponuj¹ natomiast spotkania
o nieco innym charakterze ni¿ na wczeniejszych etapach edukacji. M³odzie¿
potrzebuje bowiem specyficznego podejcia pedagogicznego59. Poza tym
w gimnazjum katecheta pracuje z uczniami, którzy nale¿¹ do ró¿nych parafii.
W tej sytuacji na pocz¹tku roku szkolnego nauczyciel religii powinien zorganizowaæ w szkole spotkanie informacyjne z rodzicami60. Podczas tego spotkania
katecheta powinien przekazaæ informacje o wymaganiach, zakresie podejmowanych tematów oraz etapach, formach i sposobach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Zadaniem nauczyciela religii jest równie¿ anga¿owanie
rodziców w przygotowanie m³odzie¿y do przyjêcia sakramentów w parafii.
W zwi¹zku z tym autorzy dokumentów programowych katechezy proponuj¹
organizowanie nabo¿eñstw, celebracji liturgicznych, mszy wiêtej z udzia³em
m³odzie¿y i ich rodziców61. Tak rozpisane zalecenia koresponduj¹ z za³o¿eniami nauczania religii i katechezy parafialnej na etapie gimnazjum. wiadcz¹ te¿
o powi¹zaniu wszystkich dzia³añ dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w parafii z wychowaniem w rodzinie.
Pamiêtaj¹c o specyfice edukacji religijnej w szko³ach ponadgimnazjalnych62 , autorzy dokumentów programowych stwierdzaj¹, ¿e spotkania z rodzicami powinny mieæ raczej charakter poznawczo-informacyjny i umacniaj¹cy ich autorytet63. Rozwi¹zanie to wymaga ukonkretnienia. Co wiêcej,
uwzglêdniaj¹c realia nauczania religii w polskiej szkole wy¿ej wymienion¹
propozycjê organizacji spotkañ dla rodziców uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych nale¿y uznaæ za idealistyczn¹. Trudno bowiem zmotywowaæ rodziców do
udzia³u w wywiadówkach szkolnych i do pracy na rzecz szko³y64, a tym bar58
59
60
61
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Ibidem.
Ibidem, s. 68.
Ibidem.
Ibidem.
Warto dodaæ, ¿e nauczanie religii w szko³ach ponadgimnazjalnych jest adresowane do
uczniów, którzy mieszkaj¹ na terenie ró¿nych parafii, co niew¹tpliwie wp³ywa na jakoæ kontaktów
katechetów z rodzicami. Równie¿ fakt, ¿e m³odzie¿ po ukoñczeniu 18. roku ¿ycia sama podejmuje
decydujê o uczestniczeniu w lekcji religii warunkuje dialog edukacyjny nauczyciela religii z rodzin¹.
Zob. PNRRZK 2010, s. 168, 205.
63 PNRRZK 2010, s. 168, 205, 222.
64 Do takich wniosków prowadzi nie tylko obserwacja przemian zachodz¹cych w polskiej owiacie, ale równie¿ analizy opracowañ pedagogów wieckich, dyrektorów szkó³ i nauczycieli. Zob. np.
M. Kotarba-Kañczugowska, Mêczennik, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na
zebranie, cz. 1, ¯ycie Szko³y 1 (2011), s. 59; idem, Mêczennik, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli
przychodzi rodzic na zebranie, cz. 2, ¯ycie Szko³y 2 (2011), s. 1620; M. £oskot, Konflikty w relacjach
nauczyciel  uczeñ i nauczyciel  rodzic, G³os Pedagogiczny 2010, luty, s. 1619; W. Olszewska,
Szkolne obrazki, Dyrektor Szko³y 4 (2009), s. 4649.
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dziej do dzia³añ katechetycznych. Do podobnych wniosków prowadz¹ zalecenia dotycz¹ce organizowania mediacji w sytuacji konfliktów i problemów wychowawczych65. Rozwi¹zanie to nale¿y uznaæ za interesuj¹ce, nie jest ono
pozbawione jednak idealizmu. Co wiêcej, w praktyce trudno realizowaæ mediacje z udzia³em uczniów, katechetów i rodziców. Powstaje bowiem pytanie:
kto, kiedy i na jakich zasadach ma spe³niaæ rolê mediatora? Trudno te¿ jednoznacznie okreliæ zakres problemów, które mogê stanowiæ przedmiot mediacji.
W praktyce edukacyjnej pedagodzy i nauczyciele dowiadczaj¹ trudnoci
w zakresie rozwi¹zywania konfliktów interpersonalnych w szkole i w rodzinie
za pomoc¹ negocjacji i mediacji, a niejednokrotnie tak¿e sami uczestnicz¹ w
konfliktach z rodzicami66.
Dope³nieniem wy¿ej analizowanych form i sposobów wspó³pracy katechetów z rodzicami s¹ kolejne zalecenia, które zapisano na ka¿dym etapie
edukacji religijnej. Autorzy dokumentów programowych proponuj¹ dialog pedagogiczny, podczas którego katecheta informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w szkole, zapoznaje z programem nauczania, rozmawia o sukcesach i k³opotach uczniów, zwraca uwagê na
postêpy katechizowanych, zachêca rodziców do uczestnictwa z dzieckiem
w celebracjach liturgicznych i spotkaniach pastoralnych o charakterze skrutyniów67 oraz wspiera rodziców w rozwi¹zywaniu trudnoci rozwojowych68.
Dodatkowo w katechezie dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ proponuj¹
katechumenat miêdzyrodzinny, który polega na animowaniu rodzin zaniedbanych religijnie lub zamkniêtych w swoich problemach69. Novum jest tu propozycja oddzia³ywania na rodziny dysfunkcyjne i/lub obojêtne religijnie za
porednictwem rodzin, które aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu wspólnoty parafialnej70. Poza tym autorzy dokumentów programowych zwracaj¹ uwagê na motywowanie rodziców do udzia³u w spotkaniach grup wspólnoty Wiara i wiat³o
65
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PNRRZK 2010, s. 168, 205, 222.
Zob. wiêcej o tym np. w: A. Bodanko, Konflikty w zak³adzie pracy i szkole, Nauczyciel
i Szko³a 12 (2008), s. 4976; A. Guca-Mi¹sik, Negocjacje i mediacje w krêgu pomocy, wychowania
i prawa, Rzeszów 2011; D. Mazur, Pomoc dziecku uwik³anemu w konflikt rodzicielski, Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze 2004, s. 5154; M. Mendel, Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeñcy, Gdañsk
2010; M. Osuch, Niezgoda rujnuje, czyli wojuj¹cy rodzice, Dyrektor Szko³y 2 (2010), s. 34, 3638;
W. Sroczyñski, Konflikt czy dysonans w kontekcie integracji rodowiska wychowawczego, Problemy
Opiekuñczo-Wychowawcze 2 (2010), s. 2429; D. Zió³kowska-Macieszek, Konflikty szko³a  rodzice,
Dyrektor Szko³y 10 (2010), s. 3942.
67 Do tego rodzaju spotkañ, jak trafnie zaznaczaj¹ autorzy dokumentów katechetycznych, zalicza
siê Msze wiête inicjacyjne oraz nabo¿eñstwa zwi¹zane z przekazaniem znaków religijnych. Zob. PPK
2010, s. 36.
68 Ibidem, s. 21, 112.
69 Ibidem, s. 121.
70 Ibidem.
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lub innych wspólnot parafialnych, dziêki którym rodzice otrzymaj¹ umocnienie w wierze oraz wsparcie w procesie wychowania religijnego dziecka niepe³osprawnego71.
Odwo³uj¹c siê do praktyki duszpasterskiej w parafii, s³usznie autorzy
dokumentów programowych katechezy za szczególnie wa¿ne uznaj¹ aktywizowanie ca³ych rodzin w formacjê religijn¹ dzieci i m³odzie¿y. Proponuj¹ anga¿owanie rodziców w organizacjê wydarzeñ i uroczystoci religijno-patriotycznych
w szkole i w parafii72. Ukonkretniaj¹c ogólne wskazania, zalecaj¹ anga¿owanie
rodziców w przygotowanie liturgii i celebracji obrzêdowych73. Wszystko to
sprzyja realizacji idei podmiotowoci i dialogu w wychowaniu. Spe³nia istotn¹
rolê w stymulowaniu aktywnoci rodziców w zakresie rozwijania wiadomoci
pedagogicznej oraz odpowiedzialnego udzia³u w wychowaniu religijnym.

Próba oceny

Propozycje autorów dokumentów programowych dotycz¹ce wspó³pracy
katechetów z rodzicami wskazuj¹ na zró¿nicowane dzia³ania w zakresie pedagogizacji, katechizacji i aktywizacji. Maj¹ charakter ogólny i wydaj¹ siê byæ
modelowe, wrêcz idealne. Analizuj¹c propozycje autorów dokumentów programowych katechezy, mo¿na zatem mieæ wra¿enie, ¿e czêsto nie koresponduj¹ one z realiami pracy katechetycznej w szkole i w parafii. Niew¹tpliwie
wspó³praca z rodzicami nale¿y do priorytetowych zadañ katechetów. W praktyce jednak coraz trudniej zainteresowaæ rodziców kwestiami zwi¹zanymi
z wychowaniem chrzecijañskim. Co wiêcej, rodzice ujawniaj¹ niechêæ, a niekiedy nawet nieufnoæ wobec dzia³añ podejmowanych przez katechetê w szkole
i w parafii. Zwykle uczestnicz¹ tylko w spotkaniach zwi¹zanych z przygotowaniem dzieci do sakramentów (zw³aszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii),
traktuj¹c je jako nieprzyjemny obowi¹zek. Sporadycznie anga¿uj¹ siê
w przygotowanie m³odzie¿y do sakramentu bierzmowania. W pozosta³ych sytuacjach wielu rodziców wykazuje obojêtnoæ, co utrudnia, a niekiedy wrêcz
uniemo¿liwia katechetom wspó³dzia³anie z nimi. Sami te¿ nauczyciele religii
niejednokrotnie dowiadczaj¹ trudnoci natury psychospo³ecznej w prowadzeniu dialogu pedagogicznego z rodzicami oraz organizacyjnej (np. brak czasu
i odpowiedniego miejsca) na spotkania z rodzicami.
71
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Wród modelowych, wrêcz idealistycznych, propozycji, zapisanych
w dokumentach programowych, mo¿na dostrzec elementy realizmu. Zgodnie
z zaleceniami autorów w praktyce, zw³aszcza na etapie przygotowania do sakramentów inicjacji chrzecijañskiej, teoretycznie opisane propozycje wymagaj¹ dostosowania do miejscowych tradycji oraz do warunków szkolnych
i parafialnych. W tym procesie adaptacji ogólnych za³o¿eñ do lokalnych warunków spo³ecznych i eklezjalnych nale¿y uszanowaæ wzory duszpasterskiego
dzia³ania w okrelonej spo³ecznoci kulturowej i religijnej. Wa¿na jest równie¿
kreatywnoæ katechetów, która uzdalnia do podejmowania twórczych inicjatyw
pedagogicznych i katechetycznych.
W praktyce realizacja za³o¿eñ programowych wymaga te¿ profesjonalnego wysi³ku katechetów, powiêcenia czasu i przezwyciê¿ania ograniczeñ zwi¹zanych z anga¿owaniem rodziców w proces edukacji religijnej dziecka. Sami
te¿ katecheci potrzebuj¹ wsparcia zarówno ze strony rodziców, jak i duszpasterzy. St¹d te¿ potrzebne s¹ nie tylko rozwi¹zania systemowe, opracowane na
poziomie za³o¿eñ programowych, ale tak¿e rewizja mylenia o wzajemnej
wspó³pracy oraz koniecznoæ refleksji nad mo¿liwociami i barierami wspó³pracy katechetów z rodzicami. W tym kontekcie uzasadniona wydaje siê równie¿ ewaluacja dotychczasowych rozwi¹zañ w zakresie wspó³dzia³ania nauczycieli religii z rodzicami w szkole i w parafii. Wspó³praca katechetów
z rodzicami jest bowiem rzeczywistoci¹ dynamiczn¹, pe³n¹ nieoczekiwanych
zdarzeñ, emocji i napiêæ. Szacowanie wartoci dotychczasowych rozwi¹zañ
pozwoli katechetom na odnoszenie teorii do osobistego dowiadczenia. Ewaluacja przyczyni siê do lepszego rozumienia dzia³añ katechetycznych w szkole
i w parafii. Pozwoli te¿ dostrzec wielokontekstowoæ wspó³dzia³ania katechetów z rodzicami. W tej perspektywie bêdzie mo¿na zauwa¿yæ g³êbsz¹ wartoæ
wzajemnych kontaktów i zdarzeñ, które sk³adaj¹ siê na troskê o wszechstronny
rozwój dzieci i m³odzie¿y oraz poszukiwaæ nowych, dostosowanych do warunków i tradycji lokalnych, rozwi¹zañ organizacyjnych.
COOPERATION OF RELIGION TEACHERS
WITH PARENTS ACCORDING TO CURRICULUM ASSUMPTIONS
OF THE NEW CATECHETICAL DOCUMENTS
(SUMMARY)

The current cooperation of religion teachers with parents causes many controversies. Catechists are increasingly paying attention to the crisis of committment among parents in the process
of religious education of their children. They describe the difficulties connected with the cooperation between religion teachers and parents and seek the ways of overcoming this crisis. This article
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aims at presenting the cooperation of religion teachers with parents from the perspective of new
(approved in 2010) catechetical documents such as: The Core Curriculum of the Catholic Church
Catechesis in Poland and The Syllabus of Roman Catholic Religion Instruction in Schools and
Kindergartens. A context of theoretical analyses was characterized, and an analysis was made of
the stages of school education and the programming of general education and religion teaching.
Next, the cooperation was described between religion teachers and parents in the newly-approved
catechetical documents which were gradually being introduced at schools and in the ministry.
Afterwards, the aims, rules and the ways of cooperation between religion teachers and parents
were depicted. The article concludes with an evaluation of the suggestions of the authors of the
catechesis curriculum documents regarding the possibilities and limitations in implementing theoretical proposals.

DIE ZUSAMMENARBEIT DER RELIGIONSLEHRER MIT ELTERN IM LICHTE
DER RICHTLINIEN NEUER KATECHETISCHER DOKUMENTE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Zusammenarbeit zwischen Religionslehrern (Katecheten) und Eltern erzeugt zahlreiche
Kontroversen. Die Religionspädagogen und Katecheten weisen darauf hin, dass sich die Eltern nur
ungern im Prozess religiöser Erziehung von Kindern und Jugendlichen engagieren. In diesem
Artikel wird auf zahlreiche Probleme verwiesen, es wird jedoch auch nach Auswegen gesucht. Der
vorliegende Artikel verfolgt das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Katecheten aus der
Perspektive der neuen, 2010 in Kraft getretenenkatechetischen Dokumente: Podstawy programowej katechezy Kocio³a katolickiego w Polsce (Programmatische Grundlagen der katholischen
Katechese in Polen) sowie Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szko³ach (Lehrplan für den römisch-katholischen Religionsunterricht in Kindergärten und Schulen) zu
untersuchen. Es wurde zuerst der breite theoretische Kontext analysiert unter besonderer
Berücksichtigung der Veränderungen von Etappen in der schulischen Bildung sowie in den
Lehrplänen für die allgemeine und religiöse Erziehung. Im zweiten Schritt wurden detaillierte
Fragen, welche die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Katecheten betreffen, im Lichte der
genannten Dokumente analysiert. Es wurden dabei Ziele, Voraussetzungen und Mittel dieser Zusammenarbeit beschrieben. Bei der Bewertung der Vorschläge wurden Möglichkeiten, aber auch
Begrenzungen bei ihrer praktischen Realisierung aufgezeigt.

