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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Sylabus modułu: Katechetyka 1 (11-TS-12-PPK1)

1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

ks. dr Roman Buchta
2014/2015
letni
stacjonarne
50%- kolokwium pisemne
50% - przestawienie na piśmie i wystąpienie ustne

informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa : Katechetyka

wykład

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta

Kod: PPK1_fs_1

Ks. dr Roman Buchta
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.
jak w opisie modułu

20

10

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie
do kolokwium,
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organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

str. 2

Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z
zakresu katechetyki

Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003;
Z. Marek, Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego
dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996;

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

nazwa : Katechetyka 1

ćwiczenia
prowadzący
grupa(-y)

treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

Kod: PPK1_fs_2

Ks. dr Roman Buchta
Wprowadzenie w metodykę katechezy na pierwszym i drugim stopniu edukacyjnym
jak w opisie modułu

15

5

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz ćwiczenie umiejętności dotyczących
przygotowania pisania scenariuszy zajęć
Ćwiczenia odbywają się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z
zakresu katechetyki

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa Kościoła
katolickiego w Polsce, Kraków 2002; Komisja Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii,
Kraków 2001
Podręczniki do nauczania religii
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nazwa : Katechetyka 1

konwersatorium
prowadzący
Ks. dr Roman Buchta
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Kod: PPK1_fs_3

grupa(-y)

treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

Omawianie problematyki wybranych zagadnień dotyczących nauczania religii na
pierwszym i drugim stopniu edukacyjnym
jak w opisie modułu

5

5

Samodzielne opracowanie konkretnych zagadnień

Omawianie zagadnień w małych grupach

Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003;
Z. Marek, Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego
dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996;

literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa; Katechetyka 1
Kolokwium pisemne
kod(-y) zajęć

Kod: PPK1_w_1

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ks. dr Roman Buchta

wymagania
merytoryczne

Znajomość problematyki przedstawionej w ramach wykładów i studiowania podanej
literatury
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kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Ocena jest średnią za poszczególne pisemne kolokwia
Weryfikacja po każdym bloku tematycznym (pisemne kolokwium). Każda cześć musi być
zaliczona na ocenę pozytywną
Możliwość poprawy na konsultacjach

Nazwa; Katechetyka 1
Praca pisemna
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ks. dr Roman Buchta

wymagania
merytoryczne

Znajomość zasad pisania scenariuszy lekcji

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Możliwość poprawy na konsultacjach

osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)

Ks. dr Roman Buchta

wymagania
merytoryczne

Ustne przedstawienie przygotowanego scenariusza lekcji

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Kod : PPK1_w_2

Ocena przygotowanego scenariusza lekcji
Przedstawiony scenariusz podlega ocenie, w zakresie formalnym i materialnym

Nazwa; Katechetyka 1
Wystąpienie ustne
kod(-y) zajęć

kryteria oceny
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kod

PPK1_w_3

Ocenie podlega poprawność przygotowanego konspektu jak i sposób jego ustnego
przedstawienia
Ustne wystąpienia w ramach zajęć
Możliwość poprawy na konsultacjach

