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1.  nazwa kierunku teologia 
2.  poziom kształcenia jednolite magisterskie 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki  
4.  forma prowadzenia studiów niestacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Katechetyka 1 

Kod modułu: 11-TN-14-PPK1 

1. Liczba punktów ECTS: 4 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

PPK1_1 
poznanie teoretycznych zagadnień dotyczących historii katechezy, współczesnych kierunków katechetycznych, 
podstawowych pojęć z zakresu katechetyki, celu, natury, form i programowania katechezy dla poszczególnych grup dzieci 
młodzieży i dorosłych 

TMA_W08 
TMA_W11 
TMA_K2 

TnMA_W3 
TnMA_W5 

2 
2 
2 
2 
2 

PPK1_2 
poznanie teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących szkolnego nauczania religii na I i II etapie edukacyjnym 
(dokumenty katechetyczne Kościoła) 

TMA_W12 
TMA_W14 
TMA_W19 
TnMA_W1 
TnMA_W4 

2 
1 
1 
3 
4 

PPK1_3 
poznanie podstawowych zagadnień dotyczących celów, zadań, treści i źródeł katechezy, zasad dydaktycznych w procesie 
katechetycznym, organizacyjnych form kształcenia religijnego, sposobów oceniania, metod i środków dydaktycznych oraz 
kwestii dotyczących osobowości i posługi katechety, a także przygotowania do szkolnego nauczania religii 

TnMA_K1 
TnMA_K4 
TnMA_K5 
TnMA_K7 

3 
3 
4 
4 

PPK1_4 
poznanie podstawowych zagadnień z zakresu wymiaru biblijnego i eklezjalnego w katechezie oraz wychowania liturgicznego i 
moralnego w katechezie parafialnej i szkolnym nauczaniu religii na I i II etapie edukacyjnym 

TnMA_W10 
TnMA_U7 
TnMA_K6 

4 
3 
3 

PPK1_5 
umiejętność samodzielnego przygotowania scenariuszy lekcji religii, posługiwania się podręcznikami metodycznymi dla 
nauczyciela, podręcznikami dla ucznia oraz innymi pomocami dydaktycznymi 

TnMA_U2 
TnMA_U7 

4 
4 
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TnMA_K7 3 

PPK1_6 umiejętność samodzielnego prowadzenia katechezy parafialnej oraz szkolnej lekcji religii 

TnMA_U6 
TnMA_U8 
TnMA_U9 
TnMA_K5 

4 
4 
4 
3 

 

3. Opis modułu 
Opis Moduł Katechetyka 1 ma przygotować studentów do prowadzenia katechezy parafialnej oraz szkolnego nauczania religii na I i II etapie 

edukacyjnym. Student powinien zapoznać się z problematyką katechezy dziecka wieku przedszkolnego oraz katechezy dzieci w młodszym i 
średnim wieku szkolnym. Student powinien poznać dokumenty katechetyczne Kościoła oraz obowiązujące programy katechetyczne dla 
nauczycieli religii. Poprzez wielopłaszczyznową realizację zagadnień z zakresu katechetyki, powinien zdobyć umiejętność tworzenia 
konspektów dla poszczególnych grup katechetycznych oraz właściwego stosowania metod nauczania i środków dydaktycznych. 

Wymagania wstępne 
modułu 

Zalecane: realizacja efektów kształcenia modułu przygotowania pedagogicznego. 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 

PPK1_w_1 kolokwium pisemne weryfikacja wiedzy w oparciu o treść wykładów oraz wskazaną w 
sylabusie literaturę 

PPK1_1 do 4 

PPK1_w_2 praca pisemna krytyczna analiza scenariuszy lekcji religii przygotowanych dla 
poszczególnych grup adresatów oraz innych prac pisemnych 

PPK1_5 

PPK1_w_3 wystąpienie ustne wystąpienie ustne wykazujące umiejętność samodzielnego prowadzenia 
jednostki lekcyjnej lub spotkania grupy katechetycznej  

PPK1_6 

 

5. Formy prowadzenia zajęć (studia prowadzone w formie niestacjonarnej) 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

PPK1_fs_1 wykład  bezpośredni przekaz określonej 20 praca ze wskazaną literaturą 30 PPK1_w_1 2 
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wiedzy stanowiącej przedmiot 
katechetyki  

uzupełniającą dla samodzielnego 
przyswojenia wiedzy odnośnie zagadnień 
podstawowych oraz tekstów 
poszerzających wiedzę  
 

PPK1_w_2 

PPK1_fs_2 ćwiczenia przygotowanie i prezentacja 
scenariuszy lekcji religii oraz 
wskazanych zagadnień 
tematycznych z wykorzystaniem 
pomocy audiowizualnych i 
prezentacji multimedialnych 
wielkość grupy: 10-20 studentów 

20 przygotowanie do ćwiczeń poprzez 
samodzielną lekturę wskazanych tekstów 
oraz pisemne opracowanie scenariuszy 
lekcji religii oraz wskazanych zagadnień 
tematycznych  

30 PPK1_w_2 
PPK1_w_3 

2 

suma godzin: 40 suma godzin: 60 suma punktów: 4 

 

 


