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Wprowadzenie
wiêty Pawe³ w licie skierowanym do gminy w Kolosach zaleca³ chrzecijanom: S³owo Chrystusa niech w was przebywa z ca³ym swym bogactwem:
z wszelk¹ m¹droci¹ nauczajcie i napominajcie1. Od tego wydarzenia up³ynê³o
blisko dwa tysi¹ce lat. W tym czasie zmienili siê zarówno s³uchacze, jak i ci,
którzy g³osili naukê Jezusa. Zmieni³y siê tak¿e mo¿liwoci przekazu i dotarcia do
odbiorcy. Niezmienne natomiast pozosta³y s³owa Chrystusa i zaanga¿owanie
ludzi wierz¹cych w g³oszenie orêdzia Bo¿ego. Koció³ od samego pocz¹tku
swojego istnienia dok³ada³ wszelkich starañ, aby nakaz misyjny by³ realizowany,
a sposób jego przekazu dostosowany do wspó³czesnych odbiorców. Tê troskê
dostrzegamy tak¿e i wspó³czenie, gdy dziêki gwa³townemu rozwojowi technologii zwiêkszy³y siê mo¿liwoci docierania z Dobr¹ Nowin¹ do wielkiej rzeszy
s³uchaczy  u¿ytkowników Internetu2.
Najnowsze technologie informatyczne pozwalaj¹ S³owu Chrystusa dotrzeæ
do tych, którzy nie s³yszeli jeszcze o Jezusie, a tak¿e pomóc w lepszej komunikacji z tymi, którzy przyjêli chrzest. W dokumencie Papieskiej Rada ds. rodków Spo³ecznego Przekazu czytamy: Kocio³owi potrzebne jest zrozumienie
i wykorzystanie internetu jako narzêdzia komunikacji wewnêtrznej. Wymaga to
jasnego uwiadomienia sobie jego szczególnego charakteru jako bezporedniego,
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Adam Bielinowicz, Katedra Nauk o Rodzinie, Uniwersytet WarmiñskoMazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, bielinowicz@gmail.com.
1 Kol 3, 16.
2 Zob. A. Rayzacher-Majewska, Z dobr¹ Nowin¹ wród tweedów i lajków, Warszawskie Studia Pastoralne 2 (2014), s. 107110.
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interaktywnego i partycypacyjnego medium3. Internet daje mo¿liwoæ nie tylko
informacji, ale tak¿e komunikacji, czyli spotkania osób i wymiany myli. Papie¿
Franciszek w orêdziu wyg³oszonym podczas wiatowego Dnia rodków Spo³ecznego Przekazu stwierdzi³, ¿e kultura spotkania wymaga, abymy byli sk³onni nie tylko dawaæ, ale tak¿e otrzymywaæ od innych. Media mog¹ nam
w tym pomóc, zw³aszcza dzisiaj, kiedy sieci ludzkiej komunikacji osi¹gnê³y
bezprecedensowy rozwój. Zw³aszcza internet mo¿e zaoferowaæ wiêksze mo¿liwoci spotkania i solidarnoci miêdzy wszystkimi, a jest to rzecz dobra, jest to
Bo¿y dar4.
Marta Brzeziñska s³usznie zauwa¿a, ¿e mimo zagro¿eñ, jakie wi¹¿¹ siê
z cyberprzestrzeni¹, Koció³ nie mo¿e zaniechaæ swojej obecnoci w wirtualnym
wiecie. Luka, która w ten sposób by powsta³a, mo¿e szybko zostaæ zape³niona
obecnoci¹ kogo innego. Jezus, aby powo³aæ uczniów, tak¿e wykorzysta³ sieci5.
Wspó³czesna pos³uga katechetyczna Kocio³a nie mo¿e równie¿ pomijaæ mo¿liwoci, jakie daj¹ wspó³czesne media, szczególnie internet. W niniejszej publikacji
ukazano w szerszym ogl¹dzie u¿ytecznoæ bloga jako narzêdzia usprawniaj¹cego
proces nauczania religii i komunikacjê katechety z katechizowanymi.

Pojęcie „blog”
Termin blog po raz pierwszy zastosowano w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Obecnie s³owo to mo¿na odnaleæ w najnowszych s³ownikach
jêzykowych, a o jego istnieniu wspomina siê czêsto w mediach i prasie zwi¹zanej m.in. z kultur¹, gospodark¹, sportem czy edukacj¹6. Nazwa blog pochodzi
z jêzyka angielskiego i jest zbitk¹ dwóch wyrazów: web (sieæ) i log (dawniej
kojarzony by³ g³ównie z dziennikiem okrêtowym). Obecnie uwa¿a siê, ¿e autorem terminu weblog jest John Barger, redaktor jednego z pierwszych interaktywnych dzienników7, który pojêcia tego u¿y³ po raz pierwszy w 1997 r. Dwa
lata póniej Peter Meholz podzieli³ ów wyraz na dwa cz³ony: we blog (my
blogujemy). Obecnie powszechnie stosuje siê krótsz¹ formê: blog8.
3
4

Papieska Rada ds. rodków Spo³ecznego Przekazu, Koció³ a Internet, n. 6.
Orêdzie papie¿a Franciszka na XLVIII wiatowy Dzieñ rodków Spo³ecznego Przekazu. Przekaz
w s³u¿bie autentycznej kultury spotkania, 2014.
5 M. Brzeziñska, Rybacy w wirtualnej sieci. Blog jako narzêdzie ewangelizacji, w: A. Adamski,
M. Laskowska (red.), Nowe media  mo¿liwoci i pu³apki, PoznañOpole 2011, s. 156157.
6 G. Mazurek, Blogi i wirtualne spo³ecznoci  wykorzystanie w marketingu, Kraków 2008, s. 15.
7 ww.robotwisdom.com.
8 A. Adamski, Blogi a dziennikarstwo obywatelskie, w: A. Adamski, M. Laskowska (red.), Nowe
media  mo¿liwoci i pu³apki, PoznañOpole 2011, s. 107.
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Popularnoæ blogów w Polsce rozpoczê³a siê w 2001 r.9 Blog jest rodzajem strony internetowej, na której zamieszcza siê najczêciej odrêbne, zazwyczaj
uporz¹dkowane w sposób chronologiczny wpisy. Warto podkreliæ, ¿e blog
w odró¿nieniu od wiêkszoci stron internetowych ró¿ni siê zawartoci¹. Dawniej
blogi kojarzono g³ównie ze stronami domowymi i osobistymi, wspó³czenie
pogl¹d ten jest ju¿ nieaktualny. W dalszym ci¹gu jednak od innych stron internetowych blogi ró¿ni¹ siê bardziej personalnym charakterem treci, czêsto stosowana jest narracja w pierwszej osobie, a opisywane fakty i informacje niejednokrotnie przeplataj¹ siê z pogl¹dami autora10.
Z uwagi na treæ artyku³u, jakim jest praktyczne zastosowanie bloga
w katechizacji, pominiête zosta³y szczegó³owe rozwa¿ania dotycz¹ce kwestii,
czym jest blog. Warto jedynie zaznaczyæ, ¿e zdefiniowanie bloga jako internetowego medium s³u¿¹cego komunikacji jest utrudnione z uwagi na nieustannie
dokonuj¹ce siê zmiany technologiczne, które dziej¹ siê w sposób gwa³towny,
wprowadzaj¹c mo¿liwoci na poziomie samej technologii czy tez interfejsu. St¹d
te¿ s³usznie pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci, czy bloga mo¿e prowadziæ tylko jedna
osoba, czy wiêcej osób lub nawet instytucja. Je¿eli dopuszcza siê wiêksz¹ liczbê
autorów jednego bloga lub akceptuje siê prowadzenie go przez instytucjê, wówczas dochodz¹ kwestie dotycz¹ce sklasyfikowania charakteru bloga jako osobistego, a tak¿e pojawia siê pytanie: kiedy blog przestaje ju¿ byæ blogiem i staje
siê wy³¹cznie serwisem internetowym?11 W zwi¹zku z powy¿szym, na potrzeby
niniejszego artyku³u przyjmuje siê definicjê Marty Wiêckiewicz, która blog okrela jako dokument osobisty, sk³adaj¹cy siê z datowanych wpisów prezentowanych w kolejnoci odwrotnej do chronologicznej, publikowany przez blogera
na stronie internetowej12. U¿yte przez autorkê pojêcie dokument wskazuje
na to, ¿e blog jest gatunkiem niefikcjonalnym i mo¿e byæ zaliczony do kategorii literatury dokumentu osobistego. Publikowanie w Internecie daje mo¿liwoæ
interaktywnoci, dlatego typow¹ stronê WWW, której autor nie oferuje czytelnikom ¿adnej mo¿liwoci interakcji i wyra¿ania opinii na temat wpisów, trudno
uznaæ za blog13.
Istnieje mnóstwo pojêæ zwi¹zanych z blogami, najczêciej spotykane to:
post (notatka lub wpis)  pojedyncze wypowiedzi umieszczane na blogu;
9
10
11

M. Sokó³, R. Sokó³, Blog wiêcej ni¿ internetowy pamiêtnik, Gliwice 2008, s. 9.
A. Adamski, Blogi a dziennikarstwo, s. 107108.
W literaturze mo¿na odnaleæ wiele analiz etymologicznych pojêcia blog oraz dotycz¹cych
kwestii, czym jest i w jaki sposób przeprowadzaæ klasyfikacjê jego odmian. Zob. E. Kulczycki, Blogi
i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji, http://ekulczycki.pl/wp-content/
uploads/2012/05/Blogi-i-serwisy-naukowe.pdf (9.02.2016).
12 M. Wiêckiewicz, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruñ 2012, s. 64.
13 Ibidem, s. 6465.
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bloger (blogowicz)  osoba, która prowadzi bloga; blogosfera  wspólnota
blogowa, przestrzeñ zarezerwowana dla blogów, blogowiczów i wpisów blogowych; blogware  oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia wpisów
blogowych i zarz¹dzania blogiem; permalink (odnonik bezporedni)  sta³y
link do danego wpisu blogowego, który bêdzie dzia³a³ nawet po usuniêcia wpisu; trackback (URL)  jest wykorzystywany przez blogowiczów do cytowania wpisów blogowych lub ich fragmentów, funkcja ta umo¿liwia wysy³anie
wiadomoci e-mail do autora bloga z adnotacj¹, ¿e zacytowano jego blog14.
Wyró¿nia siê wiele typy blogów, przyjmuj¹c ró¿ne kryteria podzia³u ze
wzglêdu na: charakter i poruszane tematy15, na liczbê autorów16, na rodzaj
treci17, na rodzaj urz¹dzenia s³u¿¹cego do blogowania18 i np. ze wzglêdu na
czêstotliwoæ publikacji wpisów oraz komentarzy do nich19.
Wraz z rozwojem portali spo³ecznociach wielu autorów blogów ograniczy³a liczbê swoich tekstów na rzecz wpisów, np. na Facebooku czy Twitterze.
Jednak wielu blogerów s³usznie uwa¿a, ¿e portal spo³ecznociowy mo¿e byæ
jedynie uzupe³nieniem bloga, a nie drugim blogiem. Wynika to g³ównie z tego, ¿e
tekst zamieszczony np. na Facebooku ¿yje najwy¿ej kilka godzin. Nawet wpisy maj¹ce kilkaset lajków i udostêpnieñ gin¹ bezpowrotnie w g¹szczu innych
informacji najpóniej nastêpnego dnia i trudno je odnaleæ. Natomiast teksty
zamieszczone na blogach s¹ dostêpne dopóki ich sam autor nie usunie20.
Jak wynika z raportu, przeprowadzonego w 2010 r. przez Marka Jeleniañskiego, redaktora portalu Redaktor.pl, do g³ównych przyczyn zak³adania i prowadzenia blogów nale¿¹: niezadowolenie z pracy tradycyjnych mediów, rozwój
spo³eczeñstwa obywatelskiego, rosn¹ca potrzeba ekspresji, komunikacji i udzia³u w dystrybucji informacji, chêæ dzielenia siê swoim ¿yciem i obserwowania
¿ycia innych. Do g³ównych czynników motywuj¹cych czytelników do przegl¹dania poszczególnych blogów zalicza siê: unikalnoæ zamieszczanych tam treci, które dla 49% ankietowanych stanowi¹ inspiracjê, 48% badanych pomagaj¹
14

J. Wright, Blogowanie w biznesie. Rewolucyjny sposób na zwiêkszenie sprzeda¿y, zbudowanie
marki i osi¹gniêcie spektakularnych sukcesów, Warszawa 2007, s. 6.
15 Maj¹ charakter osobisty, przybieraj¹ formê internetowych pamiêtników; specjalistyczne, podobne do portali wertykalnych, http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/ (25.02.2016).
16 Blogi indywidualne, tzn. redagowane przez jedn¹ osobê; blogi kolektywne, maj¹ce kilku autorów; ibidem.
17 Blog tekstowy (newsowy, poradnikowy, pamiêtnikowy, ksi¹¿kowy); videoblog (inaczej vlog),
zawieraj¹cy materia³ wideo; photoblog, zawieraj¹cy zdjêcia; audioblog, sk³adaj¹cy siê z nagrañ dwiêkowych (np. podcastów); linklog, zawieraj¹cy odnoniki; ibidem.
18 Blog tradycyjny, redagowany przy u¿yciu komputera; moblog, uzupe³niany za pomoc¹ urz¹dzeñ przenonych: telefonów komórkowych i tabletów; ibidem.
19 Blog dynamiczny  taki, w którym posty pojawiaj¹ siê przynajmniej raz dziennie, a tak¿e
zawieraj¹cy pokan¹ liczbê komentarzy; blog niedynamiczny; ibidem.
20 T. Tomczyk, Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj, Warszawa 2013, s. 63.
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rozwijaæ zainteresowania, dla 44% przebadanych czytelników pe³ni¹ funkcjê
opiniotwórcz¹, a 44%  wysoko ocenia ich wartoæ merytoryczn¹21.
Wspó³czenie blogi spe³niaj¹ m.in. funkcje: informacyjne, rozrywkowe, komunikacyjne, opiniotwórcze, marketingowe, integruj¹ce, edukacyjne22. Wydawca ksi¹¿ki Pedagog w blogosferze podkrela, ¿e obecnie blogi przekroczy³y
granice internetu, wprowadzaj¹c siê do literatury piêknej, m³odzie¿owej czy publikacji z humanistyki23.

Charakterystyka katechizowanych
Wspó³czenie Internet dla wielu, zw³aszcza m³odych osób, jest podstawowym ród³em informacji, dlatego dzieci i m³odzie¿ coraz rzadziej siêgaj¹ do
encyklopedii czy w ogóle ksi¹¿ek, by uzyskaæ odpowiedzì na wa¿ne dla nich
pytania. Marzena ¯yliñska terminem: cyfrowi tubylcy okrela dzisiejszych
uczniów, dla których tradycyjne transmisyjne nauczanie, oparte na recepcji
i reprodukcji, nie jest optymaln¹ form¹ pobudzania ich rozwoju. Pokolenie to
w przewa¿aj¹cej czêci charakteryzuje siê trudnoci¹ skupienia na jednym kompleksowym zadaniu, np. na czytaniu d³u¿szego tekstu. Ponadto mo¿liwoæ korzystania z Internetu przyzwyczai³a ich do instynktownego przechodzenia z roli
odbiorcy do roli twórcy, np. przez komentowanie poznanych informacji.
Uczniowie w zdobywaniu wiedzy potrafi¹ wietnie wykorzystywaæ przestrzeñ,
któr¹ otwiera przed nimi Internet, podczas gdy w szkole przewa¿nie spotykaj¹
siê z informacjami zamkniêtymi w druku lub s³owach nauczyciela24.
Cyfrowym tubylcom coraz trudniej przychodzi funkcjonowanie w szkolnej rzeczywistoci, która nie budzi³a takiego sprzeciwu u wczeniejszych pokoleñ uczniów. Obecnie m³odzi ludzie przyzwyczajeni s¹ do samodzielnoci
w docieraniu do potrzebnych i wa¿nych dla nich informacji, które zamieszczone
s¹ w Internecie. Tradycyjny przekaz wiedzy, oparty na jednostronnym przekazie, jest wspó³czenie trudniejszy ze wzglêdu na przyzwyczajenia i, zdaniem
Marzeny ¯yliñskiej, tak¿e z uwagi na zmienion¹ strukturê mózgu wielu uczniów.
D³ugi kontakt z nowymi technologiami spowodowa³, ¿e wielu z nich ma gorzej
rozwiniête przednie p³aty czo³owe, które odpowiadaj¹ za abstrakcyjne mylenie,
21

M. Jeleniañski, Raport Polska blogosfera  wyniki badañ z 2010 r., http://www.eredaktor.pl/
pdf/polska-blogosfera-wyniki-badan-2010.pdf (12.11.2012).
22 M. Wawrzak-Chodaczek, Blogi jako forma komunikacji w internecie, w: M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja spo³eczna w wiecie wirtualnym, Toruñ 2008, s. 200210.
23 B. liwerski, Pedagog w blogosferze, Kraków 2008, s. 10.
24 M. ¯yliñska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie siê przyjazne mózgowi, Toruñ 2013, s. 167168,
220221.
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planowanie, cierpliwoæ [ ] ich ukszta³towane w nielinearnej kulturze mózgi
maj¹ problem z koncentracj¹, gdy zmuszone s¹ do pracy w sposób linearny,
szczególnie wtedy, gdy dociera do nich ma³o bodców, lub gdy musz¹ pracowaæ z tekstem bez elementów graficznych25.

Funkcja edukacyjna i katechetyczna bloga
Coraz wiêcej osób na swoich blogach dzieli siê z internautami swoimi
pogl¹dami i osobistymi przemyleniami na ró¿ne tematy. Do grupy blogerów
nale¿¹ osoby wielu profesji i zainteresowañ, najczêciej mo¿emy spotkaæ dziennikarzy, polityków, twórców kultury, informatyków. Wród blogerów s¹ tak¿e
nauczyciele, a wród nich coraz liczniejsz¹ grupê tworz¹ katecheci.
Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e internetowe dzienniki prowadzone przez osoby zajmuj¹ce siê wychowaniem dzieci i m³odzie¿y najczêciej nie maj¹ charakteru wy³¹cznie edukacyjnego, wiêc nie powinny byæ uwa¿ane za przejaw dzia³alnoci typowo dydaktycznej. Wielu autorów tego typu blogów twierdzi, ¿e blog
ze swej istoty nie ma pe³niæ funkcji tylko edukacyjnej, lecz jest przede wszystkim jednym z wielu narzêdzi usprawniaj¹cych komunikacjê i przekaz szczególnie
wa¿nych dla autora wartoci. Warto podkreliæ, ¿e taki rodzaj komunikacji ma
charakter mniej formalny, co sprzyja budowaniu wiêzi i mo¿e wp³ywaæ korzystnie na relacje interpersonalne.
Chocia¿ blogi prowadzane przez nauczycieli s¹ najczêciej skierowane do
uczniów i dotycz¹ spraw zwi¹zanych z kszta³ceniem oraz ¿yciem szko³y, to nie
s¹ kojarzone przez odbiorców z nud¹ czy brakiem rozrywki. Pomimo ¿e blogi
nie s¹ typow¹ pomoc¹ dydaktyczn¹, mog¹ spe³niaæ wiele funkcji wspomagaj¹cych proces kszta³cenia i nauczania.
Informacje zamieszczane na blogu odnosz¹ siê zarówno do tematyki ostatnich zajêæ, dziêki czemu uczniowie maj¹ okazjê powtórzenia nabytej wiedzy, jak
i do przysz³ych zajêæ, pozwalaj¹c uczniom przygotowaæ siê do nich. Ponadto,
jeli wybrane informacje bêd¹ zaprezentowane w odpowiedni sposób na blogu,
mog¹ rozbudziæ ciekawoæ, zmotywowaæ ucznia do intensywniejszej pracy
i przede wszystkim pog³êbiæ jego wiedzê. Informacje z zakresu religii s¹ powszechne w internecie i istnieje du¿a liczba portali religijnych oraz stron promuj¹cych wartoci chrzecijañskie, które s¹ pomocne w prowadzeniu bloga i mog¹
byæ przydatne dla katechizowanych. Warto wskazywaæ i zachêcaæ do korzystania z portali chrzecijañskich, gdy¿ wielu m³odych ludzi, mimo ¿e ka¿dego dnia
25

Ibidem, s. 221.
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odwiedzaj¹ dziesi¹tki stron internetowych, nie pozna³o wartociowych i godnych polecenia stron WWW.
Czêsto blogi daj¹ mo¿liwoæ dyskutowania i wyra¿ania opinii na tematy
poruszane podczas lekcji lub np. katechez parafialnych czy spotkañ formacyjnych. Bezporednia znajomoæ (w rzeczywistym wiecie) z prowadz¹cym blog
pozwala unikn¹æ przesadnie z³oliwych uwag i wulgarnych s³ów. Ponadto, autor
bloga jest jednoczeniem moderatorem, który pomaga uczniom kszta³towaæ
umiejêtnoæ formu³owania wypowiedzi z jednoczesnym zwracaniem uwagi na
kulturê wypowiadania siê i wzajemny szacunek, który winnimy sobie okazywaæ, tak¿e w wirtualnej rzeczywistoci. Na blogu uczniowie mog¹ nie tylko
zadawaæ pytania, ale tak¿e uzyskaæ na nie odpowiedzi w ramach wzajemnej
interakcji. Jest to szczególnie cenne, gdy¿ pozwala nauczycielowi nie tylko odnieæ siê do wypowiedzi katechizowanych, ale tak¿e daje mo¿liwoæ odwo³ania
siê do pogl¹dów i przemyleñ m³odych ludzi.
Z uwagi na to, ¿e wpisy maj¹ najczêciej charakter chronologiczny, blogi
czêsto staj¹ siê swojego rodzaju kronik¹ pracy danej klasy czy grupy uczniów.
Z tej racji mog¹ byæ pomoc¹ np. w rozwi¹zywaniu problemów czy dzieleniu siê
refleksjami tym wszystkim (uczniom i nauczycielom), którzy w przysz³oci bêd¹
uczestniczyæ w zajêciach prowadzonych przez autora danego bloga. Czêsto katecheci przygotowuj¹cy m³odzie¿ do przyjêcia sakramentu bierzmowania spotykaj¹
siê z zarzutem, ¿e w danym roku szkolnym wymagaj¹ wiêcej ni¿ w poprzednich
latach; uwaga ta dotyczy zw³aszcza materia³u z katechizmu czy spotkañ formacyjnych w parafii. Kronika wpisów prowadzona na blogu pozwala w ³atwy
sposób zweryfikowaæ stan faktyczny i unikn¹æ niepotrzebnych nieporozumieñ.
Blog daje nauczycielowi mo¿liwoæ zachêcenia uczniów do wykorzystania
jego wpisów lub zamieszczonych przez niego materia³ów jako pomocy w pracy
domowej lub jako materia³u dla uczniów szczególnie zainteresowanych konkretnym tematem zajêæ. To wszystko pozwala zredukowaæ czas aktywnoci nauczyciela podczas lekcji na rzecz zwiêkszenia faktycznej aktywnoci uczniów.
Ponadto katecheta-bloger mo¿e w ciekawy sposób zaprezentowaæ swoje
oblicze w³anie z innej strony, tej, która zwykle pozostaje nieujawniona podczas
zajêæ prowadzonych na terenie szko³y. Takie spotkanie wówczas przenosi siê
w wiat wirtualny, gdzie m³odzi ludzie nie czuj¹ siê skrêpowani klimatem szko³y.
Zaprezentowanie swojego hobby, ¿yciowej pasji czy autentycznego zaanga¿owania w sprawy istotne tak¿e dla nich samych, pozwala inaczej oceniæ osobê
i prze³amaæ dystans, dziel¹cy wychowawcê od wychowanka, z jednoczesnym
zachowaniem w³aciwych relacji. Wychodz¹c poza szko³ê czy mury kocio³a,
uczeñ zdystansowany do katechety lub zwyczajnie niemia³y, otrzymuje szansê
na nawi¹zanie kontaktu ze swoim nauczycielem.
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Marta Dziubiñska, prezentuj¹c blog jako skuteczne narzêdzie edukacyjne,
wyranie podkrela, ¿e prowadzenie lub ledzenie bloga nie powinno zmieniæ
siê w kolejny obowi¹zek »do odbêbnieni« przez nauczyciela czy ucznia  wartoæ edukacyjna tego typu rozwi¹zania powinna raczej objawiaæ siê w jego
u¿ytkowej naturalnoci, nieinwazyjnoci i spontanicznego, dobrowolnego sposobu inkorporowania go w rzeczywistoæ edukacyjn¹ szko³y lub instytucji26.
Wielu nauczycieli prowadzi blogi skierowane do innych nauczycieli w celu
dzielenia siê dowiadczeniem i wiedz¹ w pracy z uczniami. Przyk³adem takiego
bloga jest strona Superbelfrzy, na której czytamy: Jest to otwarty blog spo³ecznociowy powiêcony niezale¿nej publicystyce owiatowej. Publikowane na
tych stronach teksty s¹ prywatnymi opiniami ich autorów. Zapraszamy do
wspó³pracy wszystkie osoby, którym bliska jest idea wolnej edukacji, [którzy]
chc¹ swobodnej wymiany myli, pomys³ów i dowiadczeñ edukacyjnych.
[ ] Grupa sk³ada siê z czynnych zawodowo nauczycieli, trenerów i edukatorów stosuj¹cych technologie IT w codziennej praktyce nauczania na ró¿nych
etapach i poziomach [ ] Dlatego te¿ czasami nazywani jestemy Eduzmieniaczami  staramy siê »oddolnie« zmieniaæ oblicze nudnej i nieprzystosowanej do
pêdz¹cej rzeczywistoci  edukacji. Wszyscy jestemy pasjonatami nauczania
 sukcesy nas i naszych uczniów s¹ tego dowodem. Uwa¿amy, ¿e najwa¿niejszym, nie do zast¹pienia ogniwem w procesie nauczania m³odego cz³owieka,
jest  ucz¹cy siê wraz z nim nauczyciel. Nauczyciel rozumiany jako przewodnik
po wiecie, a nie jako nieomylne ród³o wiedzy. Uczymy siê wiêc nieustannie od
siebie wzajemnie, dziel¹c siê wiedz¹ i dowiadczeniami. Ten blog powsta³ dla
tych z Superbelfrów, którzy zechc¹ powiedzieæ wiêcej i powiêc¹ dodatkowy
czas na publikacjê poza w³asnymi (czêsto ogromnymi i prowadzonymi od lat)
miejscami internetowej edukacji, ale przede wszystkim powsta³ dla Ciebie, czytelniku tych s³ów! Nie miej oporów w korzystaniu z udostêpnianych tu zasobów
i myli, komentuj i dyskutuj z nami!27. Poni¿ej zaprezentowany zostanie m.in.
blog skierowany do nauczycieli, prowadzony przez nauczyciela religii, w którym
jednoczenie dzieli siê on zarówno dowiadczeniem edukacyjnym, jak i typowo
katechetycznym.
Za³o¿enie i prowadzenie bloga nie wymaga od autora du¿ej wiedzy informatycznej i znajomoci jêzyka programowania. Istniej wiele portali, które oferuj¹ mo¿liwoæ prowadzenia bloga i wspomagaj¹ proces jego zak³adania. Do
najpopularniejszych serwisów mo¿na zaliczyæ: www.blog.pl, www.e-blogi.pl,
www.bloa.pl, www.blogger.com. Rozpoczêcie prowadzenia i aktualizacja bloga
26 M. Dziubiñska, Blog  u¿yteczne narzêdzie w nauczaniu, www.koweziu.edu.pl/.../ Blog_uzyteczne_narzedzie_w_nauczaniu.pdf (9.02.2016).
27 http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/ (9.02.2016).
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(od strony technicznej) nie powinny zaj¹æ wiele czasu katechecie, który na co
dzieñ pos³uguje siê komputerem i naby³ podstawowe umiejêtnoci korzystania
z internetu.

Prezentacja wybranych blogów
Poniewa¿ liczba blogów jest olbrzymia, odnalezienie takiego, którego tematyka interesuje nas szczególnie, jest bardzo trudne. Najczêciej adres bloga
otrzymujemy od autora lub osób, które go polecaj¹. W celu odkrycia interesuj¹cego nas tematycznie bloga, najpraktyczniejszym rozwi¹zaniem jest u¿ycie wyszukiwarki blogów, najpopularniejsze z nich to m.in.: blogsearchengine28, najlepsze.blogi29 i Blogovin30.
Wspó³czenie istnieje wiele blogoìw o charakterze edukacyjnym, pe³ni¹
one ró¿ne role i s¹ prowadzone przewa¿nie w dydaktyczno-wychowawczych
celach. W tej grupie s¹ blogi autorstwa katechetów, którzy z w³asnego bloga
uczynili nie tylko instrument do przekazu wiedzy i wspomagania nauczania, ale
przede wszystkim skuteczne narzêdzie ewangelizacji. Poni¿ej omówiono trzy
blogi, które prowadzone s¹ przez ks. Kubê Szelkê SJ  nauczyciela religii
w Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie31, ks. Krzysztofa katechetê w gimnazjum32 oraz Agnieszkê zatrudnion¹ w Zespole Szkó³ Mechanicznych Nr 2
w Krakowie33.
Ksi¹dz Kuba Szelka SJ urodzi³ siê w 1983 r., nale¿y do Towarzystwa
Jezusowego i sam o sobie napisa³: w ci¹gu mojego ¿ycia zakonnego mia³em
wiele okazji, aby na ró¿ny sposób pracowaæ w duszpasterstwie dzieci. Mia³em
te¿ bardzo piêkny, dwuletni epizod wspó³pracy z ³ódzk¹ grup¹ Odnowy
w Duchu wiêtym »Mocni w Duchu«. Ukoñczy³em filozofiê na Ignatianum
w Krakowie oraz teologiê na PWTW »Collegium Bobolanum« w Warszawie,
gdzie równie¿ mieszkam. Pracujê jako katecheta w Szkole Podstawowej nr 69
i coraz bardziej lubiê tê pracê34. Na blogu znajdziemy zak³adkê Moje hobby, z której dowiadujemy siê, ¿e ksi¹dz pasjonuje siê bieganiem. Na stronie
g³ównej bloga autor zamieszcza w³asne wpisy w kolejnoci odwrotnej do
28
29
30

http://www.blogsearchengine.org (18.02.2016).
http://najlepsze.blogi.pq.pl/?cat=blogspot.com (18.02.2016).
Blogovin to przegl¹darka internetowa, zawieraj¹ca listê miêdzynarodowych, zarejestrowanych
na niej blogów. https://www.bloglovin.com (18.02.2016).
31 http://kuba.blog.deon.pl (18.02.2016).
32 http://xkatecheta.blogspot.com (18.02.2016).
33 http://fajnalekcja.pl (18.02.2016).
34 http://kuba.blog.deon.pl/przykladowa-strona/ (18.02.2016).
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chronologicznej. Wpisy dotycz¹ nie tylko spraw zwi¹zanych z nauczaniem religii, ale czêsto odnajdziemy komentarze do ewangelii oraz wiele osobistych przemyleñ. Przy ka¿dym wpisie czytelnicy maj¹ mo¿liwoæ przes³ania komentarzy.
Wiêkszoæ tekstów opatrzona jest zdjêciami i rysunkami, które bezporednio
odnosz¹ siê do treci wpisów, niejednokrotnie w sposób ¿artobliwy. W archiwum znajduj¹ siê wpisy i komentarze zamieszczane od stycznia 2013 do lutego
2016 r. Na blogu s¹ te¿ dwa odnoniki do kana³ów RSS (z wpisami i komentarzami). Kana³y RSS s³u¿¹ do przesy³ania nag³ówków wiadomoci i nowoci
na wybranych przez u¿ytkownika RSS stronach. Po dodaniu do czytnika
kana³ów strony internetowej, która obs³uguje system RSS, internauta otrzymuje informacjê bez koniecznoci odwiedzania w tym wypadku bloga. Czytniki
RSS-ów zamieszczane s¹ w programach pocztowych, specjalnych aplikacjach
do odczytu wiadomoci RSS, serwisach internetowych i przegl¹darkach internetowych.
Blog katechety ksiêdza Krzysztofa z wyj¹tkiem imienia nie zawiera bli¿szych informacji o autorze. Szkoda, ¿e twórca bloga nie podpisuje siê pe³nym
imieniem i nazwiskiem. Wprawdzie blogi czêsto prowadzone s¹ pod pseudonimem, jednak gdy zak³adamy funkcjê ewangelizacyjn¹, wydaje siê, ¿e lepiej by³oby odejæ od anonimowoci, gdy¿ k³óci siê ona z zasad¹ wiarygodnoci przepowiadania. Z informacji zamieszczonych na g³ównej stronie dowiadujemy siê
jedynie, ¿e autor jest nauczycielem religii w szkole gimnazjalnej. W g³ównej
zak³adce zamieszczono fotografiê przedstawiaj¹c¹ zdjêcie kocio³a i szko³y, mo¿emy domylaæ siê, ¿e s¹ to miejsca pos³ugiwania ksiêdza, dobrze znane osobom, do których adresowana jest strona. Prezentowany wy¿ej blog ks. Szelki
skierowany jest do szerszej grupy odbiorców ni¿ tylko uczniowie, natomiast ks.
Krzysztofa dotyczy wy³¹cznie grupy katechizowanych gimnazjalistów. Wpisy
podzielone s¹ na trzy czêci, ka¿da przewidziana jest dla jednej z klas gimnazjalnych i zawiera wy³¹cznie informacje o zadaniach, które uczniowie maj¹ wykonaæ. Autor nie udostêpnia archiwum wpisów. Chocia¿ opisywany blog jest
najubo¿szy z prezentowanych w tym artykule i nie spe³nia wszystkich kryteriów odpowiadaj¹cych definicji bloga, to pokazuje, ¿e nawet tak prosta strona
jest praktycznym narzêdziem u³atwiaj¹cym komunikacjê z uczniami.
Autorka trzeciego bloga zatytu³owanego fajnalekcja.pl napisa³a o sobie:
Mam na imiê Agnieszka. Jestem szczêliw¹ ¿on¹, nauczycielk¹ religii, wspó³autork¹ podrêczników, za³o¿ycielk¹ szkolnego wolontariatu, pasjonatk¹ gotowania, gier komputerowych i tworzenia ró¿nych ozdób. Od 5 lat pracujê w Zespole Szkó³ Mechanicznych Nr 2 w Krakowie, gdzie uczê g³ównie przysz³ych
mechaników i fryzjerki. Uwielbiam swoj¹ pracê i podopiecznych. Prywatnie
powiêcam du¿o czasu na rozwój w swojej dziedzinie i na pomoc uczniom
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w ró¿nych problemach, nie tylko tych szkolnych35. Na stronie g³ównej stawia
pytanie: Po co ten blog? i odpowiada:  wiele razy proszono mnie o sugestie
w kwestii nauczania. W ci¹gu kilku lat zd¹¿y³am wypracowaæ wiele autorskich
metod, pomys³ów na lekcje i sposobów na radzenie sobie w najró¿niejszych
sytuacjach zwi¹zanych ze szko³¹ ponadgimnazjaln¹. Postanowi³am prowadziæ
bloga, aby dzieliæ siê tymi dowiadczeniami. Nie bêd¹ to historie w stylu »jak
min¹³ mi dzieñ«, ale zwiêz³e i praktyczne porady36. Na stronie znajdziemy
sporo praktycznych i cennych porad metodycznych dotycz¹cych nauczania,
a tak¿e katechizowania m³odzie¿y. Archiwum wpisów obejmuje okres od lutego
2015 do stycznia 2016 r. W komentarzach znajduj¹ siê przede wszystkim wpisy
innych nauczycieli, ale tak¿e uczniów pani Agnieszki.

Wnioski
Blogi odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê w edukacji; s¹ ród³em wiedzy i narzêdziem wspomagaj¹cym proces nauczania i wychowania. Blog zarówno z punktu
widzenia ucznia, jak i nauczyciela staje siê niezwykle atrakcyjnym urozmaiceniem
zajêæ szkolnych. Mo¿e pe³niæ funkcjê komunikacyjn¹, daj¹c mo¿liwoæ lepszego
poznania uczniów i bezporedniego dotarcia do ka¿dego nich. Jest to tak¿e
narzêdzie s³u¿¹ce katechizacji. W internecie zamieszczonych jest wiele blogów
prowadzonych przez ludzi g³êboko wierz¹cych, którzy w ten sposób daj¹ wiadectwo swojej wiary. Dobrze, ¿e w tej grupie obecni s¹ tak¿e nauczyciele religii.
Powy¿ej zaprezentowano trzy wybrane blogi prowadzone przez katechetów.
Wyboru blogów do prezentacji dokonano, kieruj¹c siê wy³¹cznie ich ró¿norodnoci¹, autorowi zale¿a³o na tym, aby ukazaæ ró¿ne zastosowanie i przydatnoæ
blogów w pracy katechetycznej.
Katecheta oprócz mo¿liwoci korzystania z bloga jako internetowej tablicy
og³oszeniowej, na której zamieszcza informacje dotycz¹ce zajêæ, prac domowych, planu wspó³pracy z uczniami, zadañ dodatkowych, zasad oceniania
i zaliczania, ma przede wszystkim mo¿liwoæ spotkania siê z katechizowanymi
w przestrzeni, w której czuj¹ siê oni bezpiecznie i czêsto s¹ bardziej otwarci ni¿
podczas zajêæ lekcyjnych. Warto prezentowaæ nauczycielom religii mo¿liwoci,
jakie daje prowadzenie bloga i zachêcaæ  katecheci stawajcie siê blogerami.

35
36

http://fajnalekcja.pl/o-mnie/.
Ibidem.
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BLOG – UŻYTECZNE NARZĘDZIE KATECHIZACJI
(STRESZCZENIE)

Wspó³czenie blogi pe³ni¹ coraz wiêksz¹ rolê w edukacji, staj¹c siê nie tylko ród³em wiedzy,
ale przede wszystkim narzêdziem wspomagaj¹cym proces nauczania i komunikowania siê nauczyciela
z uczniami. Blogi s¹ tak¿e cennym instrumentem pos³ugi Kocio³a w g³oszeniu S³owa Bo¿ego.
W artykule opisano na czym polega u¿ytecznoæ bloga jako narzêdzia usprawniaj¹cego katechizacjê
i komunikacjê nauczyciela religii z uczniami.

BLOG – A USEFUL TOOL FOR CATECHESIS
(SUMMARY)

Today, blogs play an increasingly important role in education, becoming not only a source of
knowledge, but above all a tool to assist the learning process and communication between teachers
and students. Blogs are also a particularly valuable tool that is used by many Christians in preaching
the Word of God. The article describes the usefulness of the blog as a tool to facilitate catechesis and
communication of the religious teacher with students.

BLOG – EIN NÜTZLICHES WERKZEUG FÜR DIE KATECHESE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Blogs spielen heute eine wichtige Rolle in der Bildung. Sie sind nicht nur eine Quelle von
Wissen, sondern vor allem ein Werkzeug der Unterstützung des Lernprozesses und der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern. Blogs sind auch ein besonders wertvolles Instrument, das von
vielen Christen für die Verkündigung des Wortes Gottes verwendet wird. Der Artikel beschreibt den
Nutzen eines Blogs als Instrument der Erleichterung der Katechese und der Kommunikation zwischen
Religionslehrern und Schülern.

