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Streszczenie
Od dłuższego już czasu głośno mówi się o kryzysie religijności. Jednocześnie 
zarówno pedagodzy, jak i teolodzy są zgodni, że religia posiada olbrzymie 
znaczenie dla socjalizacji i szeroko pojętego wychowania młodego człowieka 
ku wartościom. Poszukuje się więc nowoczesnych modeli i sposobów reali-
zacji edukacji religijnej, z dydaktyczną i koncepcyjną aktualizacją. Weryfika-
cja koncepcji, treści, metod, form oraz środków przekazu wykorzystywanych 
podczas lekcji religii, staje się jednym  z aktualnych wyzwań pedagogiki 
religii. Celem mojego artykułu jest selekcja interaktywnych metod kształ-
cenia, właściwych dla realizacji lekcji w modelu tematyczno-problemowym, 
ze skonkretyzowaną propozycją ich wdrożenia, jako praktyczna odpowiedź 
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na wyłoniony problem współczesnej edukacji religijnej. Realizując ten cel 
przybliżyłam przykładowe metody kształcenia wspomagające twórczy spo-
sób nauczania-uczenia się, ze szczególnym podkreśleniem LEGO® Education 
Maker jako propozycji metodycznej, możliwej do zastosowania podczas 
lekcji religii realizowanej zgodnie z koncepcją tematyczno-problemową. 
W pierwszej części opracowania zaprezentowałam przesłanie modelu te-
matyczno-problemowego, w którym odwołanie się do konkretnej sytuacji 
życiowej ucznia, kreśli wiarę integralnie związaną z życiem. Zdefiniowanie 
pedagogiki religii m.in. jako „kierunku w myśli pedagogicznej podkreślają-
cego znaczenie religii dla całościowego wychowania człowieka” (Bagrowicz 
2012, 17) oraz „ogółu procesów edukacji i socjalizacji religijnej w Kościele, 
rodzinie, szkole i społeczeństwie” (Milerski 2011a, 138) stało się wyznaczni-
kiem dokonania próby koncepcyjnej i metodycznej konkretyzacji. Przywo-
łanie istotnych impulsów koncepcyjnych i pedagogicznych w celu selekcji 
metod dydaktycznych w nawiązaniu do tematyczno-problemowego modelu 
lekcji to przedmiot kolejnej części dociekań. Posłużyły one egzemplifikacji 
metod kształcenia kluczowych dla budowania warsztatu dydaktycznego 
kompetentnego katechety. Treść artykułu finalizuje przykład zastosowa-
nia LEGO® Education Maker wespół z innymi metodami dydaktycznymi 
podczas lekcji religii. W tym miejscu ukazałam też analogię dotyczącą 
układu lekcji: w modelu tematyczno-problemowym oraz w schemacie zajęć 
z wykorzystaniem LEGO® Education Maker.

Abstract
For religious education to meet contemporary challenges, it requires a ped-
agogical and conceptual update. The present-day religious crisis of youth 
may be a stimulus for the verification of the approach, content, methods, 
forms and means of communication implemented during religious edu-
cation classes. The objective of this article is the selection of interactive 
teaching methods appropriate for implementation in  classes in a themat-
ic and problem-based learning model as an answer to the challenges of 
contemporary religious education. It introduces the application of LEGO® 
Education Maker as a methodological proposal in the implementation of 
religious education classes in a problem-based learning model. The first 
part of this study presents the substance of the thematic and problem-based 
learning model. By referring to specific life circumstances of a student 
it displays faith integrally connected with life. Defining the pedagogy of 
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religion as, among others, “a trend in pedagogical thought emphasizing 
the meaning of religion in general education of man” (Bagrowicz 2012, 17) 
and “the entirety of processes of education and religious socialization in 
the Church, family, school and society” (Milerski 2011a, 138) provides an 
indicator to perform a conceptual test and methodological substantiation. 
The subsequent part of the research focuses on the essential conceptual and 
educational stimuli needed to perform a selection of teaching methods in 
relation to the thematic and problem-based learning model of classes. They 
are used for the exemplification of teaching methods, crucial for building 
the methodological competencies of a qualified Christian education teacher. 
The article concludes with an example of the application of LEGO® Educa-
tion Maker along with other teaching methods during religious education 
classes. At this point, the analogy in a lesson plan is also presented: in the 
thematic and problem-based learning model and in a lesson plan with the 
application of LEGO® Education Maker.

Wprowadzenie

Edukacja religijna musi sprostać obecnym wyzwaniom. Współczesny 
kryzys religijności młodzieży może być impulsem do weryfikacji kon-
cepcji, treści, metod, form oraz środków przekazu wykorzystywanych 
podczas lekcji religii.

Celem niniejszego opracowania jest selekcja interaktywnych metod 
kształcenia, właściwych dla realizacji lekcji w modelu tematyczno-pro-
blemowym, jako odpowiedź na stawiane wyzwania współczesnej eduka-
cji religijnej. Przybliżone zostanie zastosowanie także LEGO® Education 
Maker jako propozycja metodyczna do realizacji przykładowej lekcji 
religii w modelu zajęć o charakterze problemowym.

W pierwszej części artykułu nakreślone zostanie przesłanie modelu 
tematyczno-problemowego, w którym odwołanie się do konkretnej 
sytuacji życiowej ucznia, kreśli wiarę  integralnie z nim związaną, co 
jest jednym z celów współczesnej edukacji religijnej. Zdefiniowanie 
pedagogiki religii m.in. jako „kierunku w myśli pedagogicznej pod-
kreślającego znaczenie religii dla całościowego wychowania człowieka” 
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(Bagrowicz 2012, 17)2 oraz „ogółu procesów edukacji i socjalizacji re-
ligijnej w Kościele, rodzinie, szkole i społeczeństwie” (Milerski 2011a, 
138) było wyznacznikiem dokonania próby koncepcyjnej i  metodycznej 
konkretyzacji.

Przywołanie istotnych impulsów koncepcyjnych i pedagogicznych 
w celu selekcji metod dydaktycznych, w nawiązaniu do tematyczno-
-problemowego modelu lekcji, stało się przedmiotem kolejnej części 
dociekań. Posłużą one egzemplifikacji metod kształcenia kluczowych 
dla budowania warsztatu metodycznego kompetentnego katechety. 

Niniejsze opracowanie sfinalizuje przykład zastosowania LEGO® 
Education Maker wespół z innymi metodami dydaktycznymi podczas 
lekcji religii. W tym miejscu ukazana zostanie także analogia dotycząca 
układu lekcji: w modelu tematyczno-problemowym oraz w schemacie 
zajęć z wykorzystaniem LEGO® Education Maker, co podkreśli charakter 
problemowego kształcenia.

Współczesna edukacja religijna, jej wyzwania i koncepcje

Od dłuższego już czasu głośno mówi się o kryzysie religijności. Jed-
nocześnie zarówno pedagodzy, jak i teolodzy są zgodni, że religia posiada 
olbrzymie znaczenie dla socjalizacji i szeroko pojętego wychowania 
młodego człowieka ku wartościom. Poszukuje się więc nowoczesnych 
modeli i sposobów realizacji edukacji religijnej. Na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat wypracowano szereg koncepcji nauczania. Jedna 

2  Zdaniem tego teologa i pedagoga, przedmiotem pedagogiki religii jako nauki 
jest całość procesów religijnego nauczania i wychowania, formacji religijnej pojętej 
całościowo, ukierunkowanej na życie według zasad chrześcijańskiej religii. Pedagogika 
religii jest więc teorią procesu religijnego nauczania i wychowania, zorientowaną na 
praktykę życia chrześcijańskiego. W kształtowaniu osobowości wychowanie religijne 
spełnia funkcję utrwalania uznawanego przez jednostkę systemu wartości. Wypracowuje 
ona przeto podstawy i zasady edukacji religijnej człowieka, żyjącego w konkretnych 
uwarunkowaniach cywilizacyjnych i kulturowych. Jej przedmiotem jest refleksja nad 
potencjałem religijnym poszczególnych religii i wyznań religijnych (Bagrowicz 2012, 
17).
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z nich, jako odpowiedź na potrzebę konkretyzacji nowoczesnych sposo-
bów kształcenia, bliskich realizacji potrzeb ucznia, zostanie przybliżona 
w niniejszej części opracowania. 

Już na przełomie lat 60. i 70. XX w., właśnie w wyniku kryzysu reli-
gijności, wcześniejsze podejście hermeneutyczne zostało uzupełnione 
koncepcjami problemowymi i antropologicznymi. Stwierdzano, iż teoria 
i praktyka wychowania winny uwzględniać:

konkretny kontekst życiowy ucznia (postulat kontekstualizacji) oraz 
bazować na jego elementarnych doświadczeniach (postulat elementa-
ryzacji) (Milerski 1988, 187-210).

Z tego też powodu postulowano, by hermeneutyka tekstu została uzu-
pełniona o hermeneutykę doświadczenia w kontekście konkretnych 
sytuacji. 

Koncepcja tematyczno-problemowa, skoncentrowana na hermeneu-
tyce sytuacyjnej, jest jednym z paradygmatów współczesnej edukacji 
religijnej. Kluczowym momentem powstania modelu tematyczno-pro-
blemowego na gruncie ewangelickiej pedagogiki religii stał się artykuł 
Hansa-Bernharda Kaufmanna opublikowany w roku 1966 w „Proto-
kołach z Loccum” pod kontrowersyjnym tytułem „Czy Biblia musi stać 
w centrum nauczania religii?” (Kaufmann 1994, 182-188). Artykuł ten 
zbudowany był z sześciu tez, do których odwołuje się po dzień dzisiejszy 
wielu zwolenników owej orientacji koncepcyjnej. Kaufmann wzywał 
w nim, aby w edukacji religijnej skupić się na człowieku i jego konkret-
nych dylematach, zwanych tematami, które należy prezentować w formie 
problemów (wykorzystując problemowy tok zajęć)3.

3  Zdaniem B. Milerskiego intencją wyrażoną w artykule H-B. Kaufmanna: „Czy 
Biblia musi stać w centrum  nauczania religii?” nie jest ani wykluczenie Biblii z kształ-
cenia religijnego, ani postawienie jej w dalszej pozycji. W tytule powyższego artykułu 
została natomiast odzwierciedlona zmiana paradygmatu. Dotychczasowa metoda ‘od 
tekstu do ucznia’ uzupełniona została postępowaniem odwrotnym, ‘od ucznia do tekstu’. 
Innymi słowy: egzystencjalne rozumienie w obliczu tekstu (‘hermeneutyka tekstu’) 
powinno zostać uzupełnione przez egzystencjalne rozumienie w kontekście realnej 
sytuacji życiowej (‘hermeneutyka sytuacyjna’). We współczesnej edukacji religijnej 
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W nawiązaniu do wiodącego tematu opracowania przybliżona zo-
stanie piąta teza omawianego artykułu Kaufmanna, która dotyczy ujęcia 
edukacji religijnej jako obszaru dialogu prowadzącego do konkretnych 
wskazówek dydaktycznych. Odczytujemy  to w następującej narracji: 

Zadaniem pedagogiki religii, w dialogu z teologiczną i dydaktyczną 
teorią, doświadczeniem i refleksją, badaniami empirycznymi i projek-
tami praktycznymi, jest opisanie elementarnych pytań i doświadczeń, 
środków i metod dydaktycznych oraz tematów, tekstów i treści, które 
zapewniałyby optymalną otwartość dla chrześcijańskiej wiary, jej źródeł 
i historii, a także jej wymagań i perspektyw (Bednarz 2006, 90).

Dlatego też w edukacji religijnej należy zastosować otwarty model 
dydaktyczny, który uwzględniałby konkretną sytuację oraz dynamikę 
procesów nauczania, a także umożliwiałby prowadzenie lekcji proble-
mowych, z uwzględnieniem interaktywnych metod kształcenia.

Tezy Kaufmanna spotkały się z dużym rezonansem wśród teore-
tyków, jak i praktyków wychowania religijnego. W następnych latach 
autor wraz z gronem współpracowników rozpoczęli studia nad możliwie 
najpełniejszym transferem dydaktycznym. W następstwie powyższego, 
w 1970 r. Kaufmann opublikował następny artykuł, w którym przed-
stawił siedem tez stanowiących rozwinięcie poprzednich. Pierwsza teza 
zawierała kryteria celów i treści kształcenia, druga postulowała dopa-
sowywanie celów i treści nauczania religii do celów i treści kształcenia 
ogólnego, trzecia natomiast nakazywała rozpatrywać treści, metody 
i formy kształcenia w ich wzajemnej zależności. Z analizy powyższych 
tez wynika wniosek, iż Kaufmann celowo włącza system edukacji re-
ligijnej w całość wychowania humanistycznego. Teza czwarta głosi, iż 
podmiotem w edukacji religijnej jest człowiek, który dzięki niej zdobywa 

będącej nierozerwalnie związanej z wychowaniem chrześcijańskim, nie można nauczać 
dzieci doktrynalnych prawd bez zrozumienia tematów jemu najbliższych, a związanych 
z doczesnością. W wychowaniu religijnym nie chodzi przecież w pierwszym rzędzie 
o transmisję doktrynalnych prawd, ile o wykształcenie religijnego sposobu samozro-
zumienia, orientacji i działania (Milerski 1998, 200-201).
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nowe możliwości bycia tu i teraz. W tezie piątej odczytujemy pytania, na 
które odpowiedź znaleźć powinna teoria kształcenia. Odnoszą się one 
do samozrozumienia uczniów oraz orientacji w świecie w świetle wiary 
chrześcijańskiej. W tezie szóstej znajdujemy postulat problemowego 
ujęcia konkretnych tematów. Siódma i zarazem ostatnia teza zwraca 
uwagę na teologiczną odpowiedzialność edukacji religijnej (Bednarz 
2006, 88-90).

Na bazie pierwszych trzech tez omawianego artykułu Kaufmann roz-
winął wspomnianą już tematyczno-problemową koncepcję kształcenia 
religijnego. Kaufmann wychodzi z założenia, że najlepiej motywowany 
jest taki proces uczenia, który jest skonstruowany jako problemowe 
ujęcie tematów. Zwraca on uwagę na akcentowanie w systemie naucza-
nia tematyki związanej z doświadczeniem człowieka, która stanie się 
pomocą w procesie kształtowania własnego życia i samorealizacji.

Zdaniem teologów i pedagogów protestanckich, wiara musi mieć 
związek z rzeczywistością, z konkretnymi sytuacjami, przeżywanymi 
przez uczniów. Zarówno teoria, jak i praktyka wychowania powinny 
zostać usytuowane w perspektywie rzeczywistych pytań i tematów życia 
ludzkiego (Bednarz 2006, 91). Bogusław Milerski stwierdza: 

Skoro edukacja religijna powinna być zorientowana na określoną her-
meneutykę bytu ludzkiego, to w procesie nauczania należy odwołać się 
do zagadnień, które uwzględniają wszystko, co zarówno jednostka, jak 
i społeczeństwo doświadczają jako znaczące dla kształtowania własnego 
życia oraz własnej samorealizacji (Milerski 2011b, 276).

Ten sam pedagog, w odwołaniu do artykułu programowego Friedri-
cha Niebergalla „Die Entwickung der Katechetik zue Religionspäda-
gogik” wskazuje na kontekst życiowy  przezwyciężający intelektualizm 
dydaktyczny: 

Ludzkie doświadczenie rzeczywistości jest zakorzenione w życiu i ma 
kompleksowy charakter; religia nie jest już dłużej postrzegana w kate-
goriach nauki, lecz życia (Milerski 2011a, 146).
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Integracja wiary z życiem stała się jednym z głównych problemów 
współczesnej edukacji religijnej. Wychodząc od problemów życia, nie 
tylko stara się uchwycić prawdę zawartą w tekstach biblijnych, ale chce 
ją przekazać w taki sposób, aby pozwolić znaleźć jej miejsce we współ-
cześnie doświadczanej rzeczywistości. Ten pogląd Detlev Dormeyer 
ujmuje za pomocą następującego stwierdzenia: 

W Biblii sacrum nie jest rzeczywistością wyobcowaną. Między tym, co 
Boże, a tym, co ludzkie, istnieje powiązanie. Angażując się w ludzkie 
problemy i dotykając metafizycznej głębi ludzkiego życia, ma się moż-
ność nawiązania kontaktu z Bogiem (Dormeyer 1987, 346).

Milerski mówiąc o potrzebie odwoływania się w edukacji religijnej do 
elementarnych doświadczeń człowieka, problemów, które doświadcza, 
nazwanych tematami, odnotowuje:

Skoro edukacja religijna powinna być zorientowana na określoną her-
meneutykę bytu ludzkiego, to w procesie nauczania należy odwołać się 
do zagadnień, które uwzględniają wszystko, co zarówno jednostka, jak 
i społeczeństwo doświadczają jako znaczące dla kształtowania własnego 
życia oraz własnej samorealizacji (Milerski 2011b, 276).

Jak z powyższego wynika, w kontekście zagadnień i doświadczeń 
życiowych dokonała się już  ogromna zmiana na rzecz egzystencjal-
nego przesłania religii. Podstawowym zadaniem w tej koncepcji nie 
jest więc zapamiętywanie przez ucznia pewnej nauki teoretycznej, lecz 
egzystencjalne doświadczenie problemów dzisiejszego świata i żyjącego 
w nim człowieka.

Powyższe blisko koresponduje ze współcześnie pojmowanym kształ-
ceniem religijnym, które Milerski definiuje jako:

…oddziaływanie wychowawcze, którego celem jest odnowa życia wy-
chowanka i wspieranie jego rozwoju w kierunku dojrzałości religij-
nej i społecznej przez konfrontację ze świadectwami życia religijnego, 
społeczno-kulturowego i doświadczeniami biograficznymi (Milerski 
2019, 329).
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Ów wybitny pedagog podkreśla także egzystencjalno-hermeneutyczny 
i krytyczny charakter kształcenia religijnego. 

Kolejny promotor współczesnej pedagog religii, Cyprian Rogowski, 
wskazuje na „relewantne znaczenie edukacji religijnej dla socjalizacji 
religijnej” (Rogowski 2011, 117). Zdaniem wymienionego pedagoga, re-
ligia służy konkretnemu dziecku i szkole, przeciwdziałając powstającym 
sytuacjom kryzysowym. W sytuacji kryzysu religijności i jego wymiaru 
społecznego, wynikającego z postmodernistycznej, indywidualistycznej 
oraz pluralistycznej mentalności, poszukiwanie pozytywnego uzasad-
nienia dla nauki religii stanowi współczesne wyzwanie dla Kościoła 
i społeczeństwa.

Jerzy Bagrowicz, pedagog i teolog, autor licznych publikacji o te-
matyce pedagogiczno-religijnej, wśród podstawowych celów eduka-
cji religijnej młodzieży stawia potrzebę integralnego ujęcia procesów 
nauczania i wychowania człowieka. Mówiąc o integralnym ich ujęciu, 
nie przekreśla ‘wartości ujęć dotychczas stosowanych’. Podkreśla raczej 
zasadność:

…syntezy i wskazania na najbardziej podstawowe wymiary tego wy-
chowania. Niebezpieczne byłoby bowiem podtrzymywanie rozdziału 
wychowania religijnego od wychowania czysto ludzkiego, co w nie tak 
dawnej przeszłości życia Kościoła [Katolickiego – dop. EB] prowadziło 
do sztucznego oddzielenia Orędzia i człowieka, do którego jest ono 
skierowane (Bagrowicz 2000, 229).

Podsumowując powyższe, stwierdzamy, że współczesna edukacja re-
ligijna przede wszystkim ma za zadanie pomóc uczniowi w zintegrowa-
niu jego wiary z codziennym życiem. Całościowe wychowanie człowieka, 
zgodnie z normami chrześcijańskiego życia, z uwzględnieniem konkret-
nych uwarunkowań cywilizacyjnych i kulturowych winno przyświecać 
pedagogom w codziennej pracy z uczniem. Niech idea współczesnej 
refleksji pedagogiczno-religijnej (refleksji nad potencjałem religijnym) 
rozwiniętej przez Bagrowicza zrekapituluje powyższe analizy: 
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Szczególne miejsce w tej refleksji ma wskazanie na edukacyjny potencjał 
religii w rozwoju i wychowaniu człowieka. Potrafi ona najpierw odnaleźć 
sens życia, występuje bowiem jako czynnik w swoisty sposób wyjaśniają-
cy obraz świata i odpowiadający na podstawowe pytania egzystencjalne 
oraz na jedną z najistotniejszych potrzeb człowieka – potrzebę sensu 
życia i potrzebę transcendencji (Bagrowicz 2012, 17-18).

Realizacja tak wyartykułowanej idei edukacji religijnej domaga się skon-
kretyzowanych metodycznych dyrektyw. 

Istotne impulsy koncepcyjne i pedagogiczne dla selekcji  metod 
kształcenia  

Właściwa selekcja form, metod i środków dydaktycznych, jako 
elementarnych składników procesu dydaktycznego, należy do zadań 
każdego nauczyciela. Skuteczność stosowania owych komponentów 
w dużej mierze zależna jest od znajomości możliwości i ograniczeń 
samego ucznia. Jak wnioskuje Joanna Głodkowska:

Zgromadzone informacje o uczniu pozwolą ustalić optymalne uczenie 
się dla każdego dziecka z osobna, uwzględniając w tym także treści 
kształcenia. Wiedza o dziecku w znaczącym stopniu wyznacza sukces 
lub porażkę naszych działań pedagogicznych i rozwoju edukacyjnego 
dziecka (Głodkowska 1999,179-181).

Przy wyborze właściwych metod zastosowanych podczas konkretnej 
lekcji religii proponuje się wziąć pod uwagę siedem kryteriów (Daniel 
1999, 107-108):

• charakter treści nauczania oraz sam przedmiot nauczania – na 
selekcję metod nauczania musi mieć wpływ model lekcji, zagad-
nienie programowe oraz cele operacyjne zajęć;

• wiek i możliwości intelektualne poszczególnych uczniów – pa-
miętać należy o rodzaju aktywności podczas stosowania metod 
dydaktycznych;

• materiały i technologie, którymi dysponuje nauczyciel – dostęp  
do źródeł, pomocy naukowych i innych materiałów;
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• liczba uczniów w klasie – jedne metody skuteczniej stosuje się 
w dużej grupie, inne w małej;

• wielkość sali – szczególnie przy zastosowaniu metod aktywizu-
jących występuje potrzeba większej klasy lub innego pomiesz-
czenia; 

• możliwości i zainteresowania uczniów – jedni preferują metody 
z udziałem aktywności intelektualnej, inni artystycznej itp.;

• czas, jaki przeznaczony jest na prowadzenie lekcji – mniej czasu 
zajmuje realizacja tematu z wykorzystaniem metod podających 
niż problemowych.

W pierwszej kolejności spróbujemy skupić naszą uwagę na zasto-
sowaniu adekwatnego warsztatu metodycznego w pracy z dzieckiem 
młodszym (wiek przedszkolny, wczesnoszkolny, aż do okresu myśle-
nia formalnego), w nawiązaniu do tematyczno-problemowego modelu 
lekcji4. 

Najbardziej proste formy przedstawiania i wyjaśniania sytuacji ży-
ciowych stanowią klucz do recepcji metod problemowych w kształceniu 
uczniów młodszych. Powiedzieliśmy sobie, że istotną zaletą przywo-
łanego modelu nauczania religii, jest łączenie wychowania religijnego 
z wychowaniem społecznym oraz emocjonalnym, z uwzględnieniem 

4  W dydaktyce występuje ogromna różnorodność metod nauczania. Wiemy, że 
nie wszystkie metody są odpowiednie dla każdego ucznia i nie wszystkie powinny być 
stosowane na każdej lekcji. Odpowiednio wyselekcjonowane metody sprzyjają reali-
zacji zakładanych celów kształcenia oraz przebiegu lekcji z poszczególnymi uczniami. 
Zgodnie z etymologią greckiego określenia methodeos to ‘sposób badania, dochodze-
nia do prawdy, sposób poszukiwania prawdy’. W. Okoń definiuje metody nauczania 
jako „systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający 
uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, 
jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań”. Podobnie brzmi definicja W. Za-
czyńskiego – „przez metodę nauczania rozumiemy celowo i systematycznie stosowany 
sposób kierowania pracą uczniów w procesie dydaktycznym, użytym ze świadomością 
możliwości jego stosowania.” (Okoń 2016, 245–247). Nie wszyscy metodycy traktują 
metodę jako ‘sposób’ kształcenia. Uważa się ją również za formę, drogę (czyli tok na-
uczania) lub za środek nauczania.
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konkretnych, bliskich uczniom, bezpośrednio doświadczanych sytuacji 
życiowych. Aby przybliżyć te sytuacje, dokonamy próby zaprezentowa-
nia metod kształcenia, które wspomogą proces odkrywania i dochodze-
nia do wiedzy oraz tych, które zobrazują młodszym uczniom problemy 
życiowe przy zastosowaniu toku podającego np. z wykorzystaniem 
opowiadania, opisu, pokazu, pogadanki, czy reportażu.

Kompetentny nauczyciel religii powinien posiadać przygotowanie 
w zakresie adekwatnej selekcji metod dydaktycznych do charakteru 
i typu lekcji, pamiętając przy tym o możliwościach i ograniczeniach 
ucznia na danym etapie kształcenia. Gdy mówimy o lekcji religii skon-
centrowanej na problemach ucznia, które stają się tematami, warto wią-
zać je u młodszych wychowanków z ich przeżyciami i doświadczeniami. 
Powinny być również powiązane, o ile to tylko możliwe, z praktycznym 
działaniem. W przekazie treści nauczania młodszych uczniów należy 
dbać o to, aby były one pozbawione formy abstrakcyjnej, z uwagi na 
dominujące myślenie konkretno-obrazowe (a wcześniej jeszcze przedo-
peracyjne).

Kształcenie powinno spoić myśl z uczuciami i wykorzystać naturalną 
skłonność uczniów do bezpośredniego uczestnictwa, do odczuwania 
emocji i zmysłowego odbierania świata. Na tej drodze powinno wypo-
sażyć się ich w poważniejsze, bardziej przemyślane, dające zadowolenie 
sposoby radzenia sobie z rzeczywistością (Walker, Soltis 2000, 35-36). 
Treści zbyt abstrakcyjne lub oderwane od codziennych doświadczeń 
ucznia, bez odniesienia do sytuacji ‘tu i teraz’ nie przyniosą oczekiwa-
nych rezultatów. Zasadnym wydaje się więc stwierdzenie, że przesłanki 
koncepcji tematyczno-problemowej przystają do powyższych wskazań 
psychologicznych i dydaktycznych.

W omawianej koncepcji proponuje się zorganizowanie nauczania 
religii według schematu lekcji problemowej, przejętego z dydaktyki 
ogólnej. Na początku lekcji nawiązuje się do konkretnej sytuacji ucznia 
i środowiska, w którym żyje, następnie wyszczególnia się określony 
temat (np. nadzieja, miłość, strach, dobro-zło itp.; Milerski 1988, 201). 
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Skoncentrowanie uwagi ucznia na realnej sytuacji egzystencjalnej, 
zmierza do zwrócenia jego uwagi na zawarty w niej problem, na który 
poszukuje się rozwiązania.

Sytuacja egzystencjalna – ‘człowiek pyta’, musi być odpowiednio 
dobrana do potrzeb i możliwości percepcyjnych ucznia, dostosowana 
i wynikająca z jego doświadczeń, życiowo bliska, a przedstawiona w for-
mie konkretu. Prowadzi to do uświadomienia uczniom, że problem 
będący podstawą tematu lekcji, jest ich osobistym dylematem. Celem 
wzmocnienia i uczynienia bliższym można podać przykłady ludzi, któ-
rzy borykali się z tym problemem; odwołać się do ich wypowiedzi. 
Działanie to zakłada uświadomienie celu lekcji oraz zainteresowanie 
uczniów, zaintrygowanie problemem i wciągnięcie do zaangażowanego 
udziału. Problem postawiony np. w formie pytania jest zapowiedzią 
tematu (Bednarz 2011, 76). Problem oznacza zadanie wymagające po-
konania jakieś trudności o charakterze praktycznym lub teoretycznym, 
przy udziale aktywności badawczej ucznia.

Początek lekcji często decyduje o zaangażowaniu uczniów w dalszym 
jej przebiegu i osiągnięciu celów. Stąd zachodzi konieczność takiego 
jego podjęcia, by zainteresował uczniów i wyzwolił zaangażowanie. 
Trafiona motywacja i rozbudzenie zainteresowania przyczyniają się 
do atrakcyjnej formy lekcji. Należy więc wykorzystać wielorakie spo-
soby pobudzania zainteresowania ucznia. U dzieci młodszych może 
być to ruch, działanie, śpiew, opowiadanie, reportaż, anegdota, pokaz/
demonstracja, obserwacja, doświadczenie i inne. U uczniów starszych 
i młodzieży będzie dokonywało się to poprzez pokaz obrazów, ilustracji, 
przedstawienie sytuacji na zasadzie kontrastu, wprowadzenie metod 
panelu czy trybunału. Dynamiczny sposób rozpoczęcia przyczynia się 
do skuteczności działań o charakterze problemowym.

W następnej kolejności próbuje się rozwiązywać problemy, odwołując 
się nie tylko do doświadczeń uczniów, ale przede wszystkim do tekstów 
biblijnych. Niewystarczalność rozwiązania problemów w kategoriach 
czysto ludzkich zachęca do poszukiwania pełni odpowiedzi i otwarcia 
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się na Boga. Praca z tekstem biblijnym daje możliwość przedstawienia 
uczniom prawdy, iż każda sytuacja ma swoje miejsce w planach Bożych.

Ze strony nauczyciela jest to przekazywanie wiedzy (tok podający) 
oraz organizowanie pracy uczniów (tok problemowy), od uczniów na-
tomiast wymaga się samodzielnego wysiłku myślowego i różnorodnej 
aktywności. Przy wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycz-
nych, słowu drukowanemu czy żywemu mają odpowiadać określone 
działania uczniów.

Zadaniem katechety w procesie zapoznawania z nowym materiałem 
jest organizowanie i kierowanie procesem poznawania i systematyzowa-
nie wiedzy, angażowanie wszystkich uczestników, pomaganie w dokona-
niu właściwego uogólnienia, pobudzanie do poszukiwania i myślenia. Jest 
to etap, w którym uczeń poznaje nowe pojęcia (np. poprzez metodę ‘kuli 
śniegowej’5), a temu zadaniu towarzyszą określone działania nauczyciela. 

5  Metoda kuli śniegowej służy ustalaniu jakiegoś stanowiska w sprawie. Wykorzy-
stuje się ją np. przy definiowaniu pojęć i zasad. Wcześniej na lekcji należy opracować 
wiele ćwiczeń opisujących zarówno istotne, jak i nieistotne cechy pojęcia. Sięgamy po 
tę metodę, jeśli uczniowie wiedzą coś o danym pojęciu lub danej grupie pojęć. Technika 
kuli śniegowej jest techniką indukcyjnego zdobywania wiedzy o pojęciach i zasadach. 
Nauczyciel podając uczniom w różny sposób zestawione przykłady i nieprzykłady poję-
cia, wywołuje ich indukcyjne myślenie i doprowadza w ich umysłach do definicji pojęcia. 
Wzorując się na D. Bernackiej przebieg lekcji w omawianej technice kuli śniegowej 
winien wyglądać następująco:

1.  Przedstawienie celów lekcji i wywołanie zainteresowania uczniów.
2.  Podawanie przykładów i tzw. nieprzykładów pojęcia, tak aby odpowiadały jego 

istotnym cechom. 
3.  Nakłanianie uczniów, aby snuli domysły, jakie są cechy istotne pojęcia i podawa-

li argumenty, na których się opierają. Nauczyciel stawia uczniom pytania, które 
naprowadzają myślenie uczniów na właściwy kierunek, następnie następuje 
porównywanie przez uczniów cech przykładów i nieprzykładów. 

4.  Gdy uczniowie mają już obraz pojęcia i sami podają jego istotne cechy i przy-
kłady, nadchodzi moment na zastosowanie kuli śniegowej:
• każdy uczeń otrzymuje kartkę papieru i formułuje na niej swoją defini-

cję pojęcia – teraz uczniowie łączą się w pary i ustalają wspólną wersję 
definicji pojęcia, wykorzystując ten sam arkusz papieru,

• pary uczniów łączą się z kolejnymi parami i negocjują wspólne stanowisko,
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 Kończąc lekcję, stara się odpowiedzieć na pytanie, czy zapropono-
wane problemy mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w życiu, i w jaki 
sposób można je zastosować. Zgodne to jest z celem egzystencjalnego 
doświadczenie problemów dzisiejszego świata i żyjącego w nim czło-
wieka. Przepowiadanie Słowa Bożego zmierza do wywołania osobistej 
odpowiedzi − człowiek odpowiada. Następuje powrót do problemu 
z pierwszego ogniwa lekcji i jego rozwiązanie w świetle prawdy biblijnej 
w drugim ogniwie, by pobudzić uczniów do zaprezentowania swojej 
własnej, konkretnej odpowiedzi, wewnętrznej przemiany.

Nie można zakładać, że poznana prawda będzie powodowała bezpo-
średnie włączenie jej w życie. Przekonanie o prawdzie winno zmierzać 
do kształtowania przekonań, umiejętności, motywowania wyborów, 
sposobu działania wynikającego z przyjęcia chrześcijańskiego systemu 
wartości, sposobu reagowania, zaangażowania, przyjęcia postawy iden-
tyfikacji. Wyrazem i przejawem dawanej odpowiedzi, postawą życiową 
będą konkretne podejmowane postanowienia.

Jest to więc etap przechodzenia od teorii do praktyki poprzez np. 
organizowanie zajęć praktyczno-wytwórczych i działań służących wy-
twarzaniu zmian w otoczeniu. Na tym etapie powinien być również 
czas na modlitwę. Modlitwa stanowić powinna odpowiedź na usły-
szane i przyjęte Słowo Boże. Powyższe można zilustrować za pomocą 
schematu:

• potem czwórki dogadują się z innymi czwórkami, aby uzgodnić kolejną 
wspólną wersję definicji,

• ostatnia faza może wyglądać podobnie jak poprzednie (‘ósemki’ kon-
frontują swoje definicje z definicjami innych ‘ósemek’) lub polegać na 
wspólnym, z udziałem całej grupy uzgodnieniu ostatecznego stanowiska 
i zapisania go w zeszycie oraz porównaniu z definicjami w słownikach, 
podręcznikach itd. (Bernacka 2001, 116-117).

Schemat 1. Za Szpet 1999, 125-127.
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Warsztat metodyczny kompetentnego katechety służący realizacji 
koncepcji tematyczno-problemowej podczas lekcji religii. Egzem-
plifikacja metod kształcenia

Twórczy proces nauczania-uczenia się to kształcenie na miarę po-
trzeb współczesnego odbiorcy, którym jest uczeń. Kreatywne podejście 
do procesu kształcenia to innowacyjność stosowanych metod, form 
i środków dydaktycznych, ale w znaczącej mierze sposób nauczania 
i postawa nauczyciela.

W naukowych dywagacjach o pedagogice m.in. Ericha Petlaka i Ko-
mora Juraja znajdujemy zasadność preferowania w toku procesu kształ-
cenia metod, które rozwijają myślenie logiczne, prowadzą uczniów do 
porównywania zjawisk i przedmiotów, do samodzielnych badań i innych 
twórczych działań (Petlak, Juraj 2006, 12-15). W edukacji religijnej 
realizowanej według koncepcji tematyczno-problemowej, w której na-
wołuje się do kształtowania własnej odpowiedzi i wyborów działania, 
włączenie metod problemowego kształcenia zdaje się być propozycją 
optymalnego postępowania dydaktycznego.

Przyjmuje się, iż metody warunkowania instrumentalnego oraz me-
tody problemowe aktywizują i stymulują rozwój intelektualny każdego 
dziecka. Warunkiem skuteczności nauczania problemowego młodszego 
ucznia jest poglądowe przedstawienie sytuacji problemowych. Należy 
w tym celu umożliwić dzieciom myślenie konkretne, obrazowo-rucho-
we, oparte na wrażeniach i spostrzeżeniach oraz zachodzących między 
nimi analogiach.

W celu zrozumienia sytuacji problemowych, skutecznymi metodami 
okazać się mogą metody oparte na obserwacji, zwane oglądowymi. Do 
metod tych należy m.in. pokaz (demonstracja), metoda przykładu, spo-
tkania ze sztuką. Według W. Zaczyńskiego pokaz ma być metodą dostar-
czającą treści poznawcze i cechować go powinny: poznawana aktywność 
obserwacji dokonywanych według planu, ujmowanie związków i zależ-
ności między obserwowanymi cechami, rejestrowanie zmian zachodzą-
cych w obserwowanym zjawisku, rejestrowanie funkcji tego zjawiska 



1399Selekcja metod kształcenia w realizacji lekcji religii

poprzez obserwację w czasie działania (Zaczyński 1978, 572). Rozu-
mienie sytuacji społecznych i zachowań w różnych sytuacjach można 
przedstawić dzieciom za pomocą rysunków, historyjek obrazkowych, 
anegdot, krótkich historii ‘z życia wziętych’. Scenki przedstawione na 
obrazkach muszą dotyczyć sytuacji bliskich dzieciom z życia szkolne-
go, rodzinnego i najbliższego środowiska społecznego. W rozmowie 
z dziećmi należy używać bardzo konkretnych pytań (np. ‘Jak postę-
pują dzieci, które widzimy na ilustracji?’ i ‘Jak ty byś zrobił/a?’). Jeżeli 
dziecku sprawia trudność powiązanie faktów z oglądanej ilustracji, 
można wyjaśnić mu podstawowy sens sytuacji, a następnie przechodzić 
do dalszych pytań wzorca stanu prawidłowego. Jeżeli uczniowie mają 
trudności w wyraźnej werbalizacji swoich odpowiedzi, można stosować 
alternatywne zachowania do wyboru (np. wybór adekwatnych obraz-
ków; Bednarz 2006, 92-96).

Ważnym elementem nauczania realizowanego według koncepcji 
tematyczno-problemowej jest analiza sytuacji, po której powinno nastą-
pić odwołanie się zarówno do doświadczeń dziecka, jak też do tekstów 
biblijnych. W tym miejscu występuje potrzeba zastosowania metod 
słownych, np. pogadanki, rozmowy ukierunkowanej, opisu, niedokoń-
czonych zdań, czy interaktywnego opowiadania. 

Sposobami, które w sposób szczególny mogą wspomóc prowadze-
nie lekcji w modelu tematyczno-problemowym z uczniami na etapie 
wczesnoszkolnym, będą metody oparte na działaniu własnym dziecka 
(metody czynne), np.:

• „metoda samodzielnych doświadczeń, gdzie stwarzamy warunki 
do samodzielnej pracy poprzez zabawę, ułatwiamy nawiązy-
wanie kontaktów z otoczeniem społecznym, przyrodą i sztuką 
z inicjatywy dziecka;

•  metoda kierowania aktywnością, gdzie nauczyciel inspiruje 
spontaniczną działalność ucznia przez zachętę, sugestię, radę, 
czy podsunięcie pomysłu;
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• metoda zadań, gdzie nauczyciel inspiruje do odkrywania nowych 
zjawisk, przyswajania i stosowania określonych umiejętności 
podsuwając zadania, a nie sposoby ich rozwiązania. Pobudza to 
dodatkowo dziecięcą wyobraźnię i kreatywność;

• metoda ćwiczeń – dzieci powtarzają czynności systematycznie 
w celu ich rozwoju, utrwalają wiadomości lub postawy („Metody 
nauczania” 2020).

Podkreślić należy jeszcze raz, że warunkiem skuteczności naucza-
nia problemowego dziecka na etapie myślenia przedoperacyjnego lub 
konkretno-obrazowego jest poglądowe przedstawienie sytuacji pro-
blemowych.

W odniesieniu do uczniów starszych, w realizacji lekcji zgodnej 
z koncepcją tematyczno-problemową może być wykorzystanych szereg 
metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy, zwanych problemowymi, 
opartych na twórczej aktywności poznawczej polegającej na rozwiązywa-
niu problemów. Skutecznymi sposobami nauczania będą także metody 
z toku eksponującego, zwane metodami waloryzacyjnymi – o dominacji 
aktywności emocjonalno-artystycznej.

Należy zaakcentować zasadę, że do istotnych czynników warunkują-
cych efektywność procesu nauczania-uczenia się należy aktywny udział 
uczestniczących w nim uczniów. Pomiędzy działaniami aktywizującymi 
a wielostronną aktywnością podmiotu istnieje sprzężenie zwrotne, tzn. 
im większa intensywność działań, tym większe zaangażowanie uczniów. 
Inspiratorem oddziaływań aktywizujących musi być przygotowany do 
interaktywnej pracy nauczyciel. Jego umiejętności metodyczne posiadają 
znaczący wpływ na efekty pracy.

Warte przytoczenia w tym miejscu są też postulaty Jana Szpeta: 

Wartość metody w katechezie zależy od tego, czy i w jakim stopniu przy-
czynia się ona do dialogu miłości każdej osoby z Bogiem, czy wywołuje 
aktywność, samodzielność i zaangażowanie uczniów, czy wpływa na 
trwałość asymilacji wartości (Szpet 1999, 176).
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Marian Śnieżyński, jeden z autorów klasyfikacji metod kształcenia 
dedykowanych katechezie katolickiej, bazując na czterech podstawo-
wych funkcjach człowieka: poznaniu, rozumieniu, przeżywaniu i dzia-
łaniu, przyjmuje określony tok lekcji wynikający z teorii kształcenia 
wielostronnego. Pedagog ów stwierdza, że jest to

…rodzaj nauczania, w którym stosuje się zróżnicowane metody i środki 
umożliwiające uczącym się zarówno przyswojenie gotowych wiado-
mości, jak i rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, 
a zarazem przeżywanie treści naukowych, społecznych, moralnych, 
estetycznych oraz bezpośredni udział w przekształceniu warunków 
otoczenia (Śnieżyński 1992, 78–81; zob. także Śnieżyński 1997, 74–75).

Śnieżyński nadmienia także: 

…zróżnicowanie metod opartych na teorii kształcenia wielostronnego 
daje możliwość opanowania wiedzy i kształcenia charakteru, prowa-
dzi do rozwoju bogatej i wszechstronnej osobowości ucznia (co jest 
szczególnie podkreślane w edukacji religijnej promującej wartość istoty 
ludzkiej), przyczynia się do integracji nauczania i wychowania, uczenia 
się i samowychowywania (Śnieżyński 1992, 74–75).

Krzysztof Kruszewski, uznany polski dydaktyk, mówiąc o uczeniu 
się z uwzględnieniem rozwiązywania problemów, przytacza wymierne 
efekty takiej pracy z uczniem. Jego istotne sugestie warte są zaadaptowa-
nia do realizowanych lekcji religii w modelu tematyczno-problemowym. 
Poprzez rozwiązywanie problemów, zdaniem Kruszewskiego:

uczeń uczy się  nazw, faktów, pojęć, zasad – ich treści i biegłego posłu-
giwania się nimi, także w nowych sytuacjach i na nowym materiale, 
rozwija umiejętności intelektualne, zmienia stosunek do rzeczywistości 
na badawczy, a wraz z tym pojawiają się takie cechy, jak zaufanie do 
wiedzy, krytycyzm itp. Efekty uczenia się są trwałe, a sam proces uczenia 
się przyjemny (Kruszewski 2009, 169).

Jak wcześniej już wspomniano, do ważnych czynników warunkują-
cych efektywność procesu nauczania-uczenia się należy aktywny udział 
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uczestniczących w nim uczniów. Metody samodzielnego dochodzenia 
do wiedzy pozwalają na wykorzystanie własnego potencjału intelektu-
alnego uczniów, a także pełne zaangażowanie podczas lekcji.

Liczne obserwacje i eksperymenty wykazują, że:

…aktywną postawę umysłową wywołują tylko te sytuacje szkolne, które 
wprawiają uczniów w stan intelektualnego zakłopotania i wywołują 
u nich spontaniczną ciekawość otaczającego ich świata. W nauczaniu 
problemowym chodzi o wytworzenie u uczniów postawy badawczej 
(Bednarz 2011, 124).

Uczeń powinien być zaciekawiony rozwiązaniem problemów, które 
stawia przed nim nauczyciel religii. 

Zgodnie z przekonaniami nauczycieli religii zajęcia z tego przed-
miotu powinny rozwijać zainteresowania związane z poszukiwaniem 
odpowiedzi na trudne pytania, winny ukazywać drogę dochodzenia do 
prawdy, stwarzać na zajęciach sytuacje skłaniające uczniów do stawiania 
pytań, do prowadzenia dyskusji nad problemami moralnymi, religij-
nymi, biblijnymi. Metody poszukujące sprzyjają rozwijaniu u uczniów 
myślenia krytycznego, samodzielnego myślenia, tym samym pozwalają 
rozwijać ich własny potencjał intelektualny. Powyższe potwierdza pogląd 
Wincentego Okonia:

…w toku nauczania problemowego uczniowie poprzez samodzielne 
myślenie trwale i systematycznie przyswajają wiedzę i rozwijają swoje 
zdolności poznawcze (Okoń1978, 72-75).

Z bogatego rejestru metod problemowych warto przywołać te, które 
posiadają szczególne dydaktyczne umocowanie w realizacji lekcji zgod-
nej z koncepcją tematyczno-problemową. Są to m.in.: metody pracy 
z tekstem, metody dyskusji, ‘kula śnieżna’ (zwana też ‘kulą śniegową’), 
panel, trybunał, quizy, rewizje życia, reportaż, dylematy moralne, drzewo 
decyzyjne, ‘burza mózgów’, metaplan, mapa myśli, metody sytuacyj-
ne, metoda przypadków, metoda ‘słoneczko’, metoda projektu, metoda 
biograficzna.
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Każda z nich w inny sposób pomoże kształtować własne opinie, 
umiejętności argumentowania, motywowania, precyzowania myśli 
ucznia (Konferencja Episkopatu Polski 2010, 59). Nawiązując do stwier-
dzenia Kruszewskiego: „Jedynym sposobem uczenia się rozwiązania 
problemu i nauczenia się rozwiązywania problemów jest rozwiązy-
wać problemy” (Kruszewski 2009, 169), zasadnym jest zastosowanie 
odpowiednich metod wspomagających realizację lekcji o charakterze 
tematyczno-problemowym.

Reasumując, istota uczenia się poprzez rozwiązywanie problemów 
prowokuje takie sytuacje podczas lekcji, aby uczniowie sami poszukiwali 
rozwiązań, które to prowadzą przede wszystkim do zaangażowania, 
a tym samym twórczej, samodzielnej pracy. Już Konfucjusz powiedział: 
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, 
a zrozumiem” (Bednarz 2011, 124-125). W przypadku prowadzenia 
lekcji zgodnej z koncepcją tematyczno-problemową taki sposób kształ-
cenia może pomóc w realizacji jej założeń, mianowicie: formowania 
postawy odpowiedzi i zaangażowania ucznia, prowadząc do zmiany 
jego sposobu życia. 

LEGO® Education Maker jako propozycja metodyczna w realizacji 
lekcji zgodnie z koncepcją tematyczno-problemową

Zastosowanie różnorodnych metod kształcenia, budzących zain-
teresowanie i wyzwalających własny potencjał intelektualny uczniów, 
uzasadnione jest dydaktycznie oraz psychologicznie, wpływa również 
na rozwój socjalizacji i religijności dziecka. Jan Szpet zaznacza: „Podej-
mowanie metod wywołujących pozytywne przeżycia uczuciowe u dzieci 
i młodzieży wpływa dodatnio na rozwój duchowy naszych uczniów” 
(Szpet 1999, 171). Motywację do nauki i zainteresowania przedmiotem 
budzi więc przede wszystkim intelektualne i emocjonalne zaangażowa-
nie uczniów, a nie teoretyczny przekaz treści. 
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Makerspace to:

przestrzeń kreatywności, w której dzieci mogą projektować własne 
rozwiązania, urzeczywistniać nowe idee, a nauczyciele posługują się 
aktywizującymi metodami pracy, zyskując świeże spojrzenie na edukację 
(„Makerspace.” 2019).

Makerspace otwiera nową przestrzeń innowacji metodycznych, które 
proponuje się włączyć także do nowoczesnej edukacji religijnej. W two-
rzeniu, a także drodze do rozwiązywania problemów, o których mowa 
w koncepcji tematyczno-problemowej, warto skorzystać z nowych roz-
wiązań, a jednym z nich jest zastosowanie klocków LEGO® Education.

LEGO® Education Maker, opierając się na zainteresowaniach ucznia 
jako głównym motywie uczenia się, aktywizuje jego pracę umysłową 
i angażuje emocje. Powiedziane już zostało, że uczniowie lepiej i sku-
teczniej zapamiętają wiadomości zdobyte w wyniku własnych poszu-
kiwań niż pasywnie przyjęte. LEGO® Education Maker służyć może 
więc poszukiwaniu rozwiązań problemów, które stanowią temat lekcji 
w modelu tematyczno-problemowym. Zastosowanie w czasie rozwiązy-
wania problemów klocków LEGO® Education sprzyjać może wyzwalaniu 
ciekawości i większemu zaangażowaniu intelektualnemu wśród uczniów. 
Rolą nauczyciela będzie organizacja sytuacji dydaktycznych, służących 
odkrywaniu przez ucznia danej wiedzy.

W teoretycznych założeniach pracy dydaktycznej z wykorzystaniem 
LEGO® Education Maker stawia się za cel dotarcie do każdego ucznia, 
aby wspomóc jego rozwój. W modelu przygotowanym przez Fundację 
LEGO, wskazuje się na holistyczne ujęcie w nauczaniu, z wykorzysta-
niem LEGO® Education Maker. Rozwijane są umiejętności fizyczne, 
zdolności poznawcze, emocjonalne, twórcze oraz kompetencje społecz-
ne. Autorzy modelu wśród szczegółowych umiejętności w ćwiczeniu 
twórczych zdolności wymieniają:

…wymyślanie nowych pomysłów, wyobrażanie sobie rzeczy, używanie 
reprezentacji, przekształcanie pomysłów, tworzenie skojarzeń, używa-
nie symboli. Podkreśla się przy tym zasadę, by uczniowie podejmowali 
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wyzwania adekwatne do ich poziomu wiedzy i umiejętności („LE-
GO®Education…” 2019).

W informacjach dostępnych na stronie internetowej przybliżającej 
idee Makerspace wśród celów wymienia się m.in.  „budowanie wiedzy 
oraz umiejętności krytycznego myślenia i współpracy” („LEGO®Educa-
tion” 2019). LEGO® Education Maker pozwala każdemu dziecku podążać 
za naturalną ciekawością. Postuluje się, aby nauczyciele dawali uczniom 
swobodę w dostępie i wyborze środków dydaktycznych, pozwalając im 
tworzyć niesamowite, nieoczekiwane rozwiązania zwykłych codzien-
nych wyzwań. Zakłada się przy tym, że wyobraźnia ucznia poprowadzi 
go do działania („The Ultimate Makerspace Starts With Curiosity” 2019).

Warto w tym miejscu zaakcentować fakt, że zastosowanie LEGO® 
Education Maker może być pozytywnym wyzwaniem dla wszystkich 
uczniów, na każdym poziomie edukacji, od przedszkola, poprzez szkołę 
podstawową aż po ponadpodstawową. Zważywszy na założenia do-
tyczące efektów zastosowania LEGO® Education Maker: usprawnie-
nie umiejętności krytycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania 
problemów, a także rozwijania pracy zespołowej oraz umiejętności 
komunikacyjnych, włączenie LEGO jako jednego ze środków dydak-
tycznych może sprzyjać realizacji lekcji religii według koncepcji tema-
tyczno-problemowej. 

Model zajęć z wykorzystaniem klocków LEGO® Education Maker 
opiera się na czterech ogniwach, zbieżnych ze stosowanymi fazami pracy 
w modelu tematyczno-problemowym:

1. Zacznij (w modelu tematyczno-problemowym: sytuacja egzy-
stencjalna – człowiek pyta).

2. Zbuduj (w modelu tematyczno-problemowym: praca z tekstem 
– samodzielny wysiłek intelektualny, aktywność).

3. Zastanów się (w modelu tematyczno-problemowym: kierowa-
nie procesami uogólniania; wywołanie osobistej odpowiedzi – 
człowiek odpowiada egzystencjalne doświadczenie problemów 
dzisiejszego świata i żyjącego w nim człowieka).
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4. Zastosuj (w modelu tematyczno-problemowym: zaprezentowa-
nia swoje własnej, konkretnej odpowiedzi, wewnętrznej przemia-
ny; podejmowane postanowienia, wiązanie teorii z praktyką).

Wzorując się m.in. na przykładach zajęć opisanych w podręczniku 
dla nauczyciela: „Wspólnie uczymy się być częścią społeczeństwa (LEGO 
Education. Przedszkole)” („Wspólnie uczymy się być częścią społeczeń-
stwa” 2018, 14-15), można opracowywać własne scenariusze lekcji religii 
w modelu tematyczno-problemowym. Jako przykład posłuży nam temat 
wartości i cech przyjaźni.

Zaprezentowany poniżej konspekt nie zawiera wszystkich kompo-
nentów procesu dydaktycznego. Autorka pragnie jedynie przybliżyć 
zastosowanie LEGO® Education Maker w nauczaniu religii. Szczególną 
uwagę skupia na zaproponowanym warsztacie metodycznym. Lekcja 
zostanie skierowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Temat lekcji 
brzmi: „Prawdziwa przyjaźń pokonuje przeszkody”6. 

W pierwszej fazie lekcji (Zacznij – sytuacja egzystencjalna7), na-
uczyciel prowadzi z dziećmi pogadankę na temat istoty przyjaźni, jej 
cech oraz zachowań, które charakteryzują przyjaciół. Stawiamy pytania 
pomocnicze, które nakierują aktywność intelektualną dzieci na poszuki-
wanie odpowiedzi w kwestii przyjaźni oraz przeszkód, jakie czasami się 
zdarzają. Można pokazać dzieciom obrazki ilustrujące różne zachowa-
nia, tzw. ‘przykłady i nieprzykłady’. Dzieci mają za zadanie wskazać, które 
z zachowań świadczą o cechach towarzyszących prawdziwej przyjaźni, 

6  Metody kształcenia: pogadanka, pokaz, metoda sytuacyjna, gra symulacyjna, 
opowiadanie z pokazem, metody oparte na działaniu własnym: metoda samodzielnych 
doświadczeń z wykorzystaniem klocków Lego Education, komiks. Środki dydaktyczne: 
ilustracje tematyczne; makieta domu z płaskim dachem, wycięte z kartonu figury osób, 
osoba sparaliżowana na noszach podtrzymywanych przez sznurki (do spuszczenia przez 
otwór w dachu przed postać Jezusa).

7  Podane nazwy faz lekcji odnoszą się do nazw własnych etapów zajęć zgodnych 
z zasadami pracy Lego Education oraz nazw ogniw w koncepcji tematyczno-problemo-
wej.
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w szczególności w trudnej sytuacji.
W kolejnym ogniwie (Zbuduj – praca z tekstem), w nawiązaniu 

do cech prawdziwej przyjaźni, nauczyciel prezentuje historię biblijną 
o uzdrowieniu sparaliżowanego człowieka. Szczególnej uwadze poddaje 
rolę przyjaciół, którzy z wielkim poświęceniem przynieśli na swoich 
ramionach cierpiącego kolegę, znajdując osobliwy sposób, aby pomimo 
tłumu, znalazł się on u stóp Pana Jezusa (Mk 2,1-5)8. 

Po wysłuchaniu i obejrzeniu historii biblijnej dzieci przystępują do 
budowania domu9, w którym przebywał Pan Jezus wraz z wielkim tłu-
mem, który mu towarzyszył. Zadaniem uczniów jest także wytwarzanie 
pomysłów na znalezienie się osoby z niepełnosprawnością przy Panu 
Jezusie, pomimo wielkiego zbiorowiska ludzi. Uczniowie powinni wspól-
nie poszukiwać rozwiązań.

Według kolejnego polecenia nauczyciela, dzieci będą musiały wy-
szukać w pakiecie Lego Education ‘mini-figurki’ z odpowiednią mimiką 

8  Nauczyciel opowiada: „Opowiadanie o sparaliżowanym człowieku opuszczonym 
na noszach przez dach zaskakuje ludzi, niezależnie od ich wieku. Jest to zdarzenie ilu-
strujące największą determinację prawdziwych przyjaciół, którzy nie chcą pozwolić na 
cierpienie swojego bliskiego, osoby niepełnosprawnej.  Możemy zatem podziwiać czte-
rech przyjaciół sparaliżowanej osoby, którzy nie mogąc się dostać do Jezusa z powodu 
tłumu, dokonali tego, co niemożliwe. Mieli jednak wielkie serce dla swojego przyjaciela 
oraz cel, który pokonywał ogromne trudności. Wyobraźcie sobie, dzieci, jak trudno było 
wciągnąć osobę na noszach na dach budynku. Ale to nie był jeszcze koniec trudności. 
Musieli część dachu rozebrać, aby było miejsce na opuszczenie swojego przyjaciela na 
noszach do stop Pana Jezusa. Co za determinacja! W pomieszczeniu przebywali nauczy-
ciele Prawa, dostojni goście. Pewnie nie mogli posiąść się ze zdumienia, kiedy kawałki 
zdejmowanego dachu zaczęły im spadać na głowy, a potem do wnętrza opuszczono 
nosze z leżącym na nich człowiekiem!

Ta historia, to nie tylko opowiadanie o wielkich czynach Jezusa, związanych zarówno 
z uzdrowieniem, jak też z odpuszczeniem grzechu uzdrowionemu, ta historia to też 
pokazanie cech prawdziwej przyjaźni i stosunku do człowieka z niepełnosprawnością. 
Nie wiemy, czy miałby jakieś szanse na uzdrowienie sparaliżowany młody człowiek, 
ale dzięki otwartemu sercu swoich przyjaciół, ich zrozumieniu sytuacji i poświęceniu, 
otrzymał zdrowie od Jezusa”.

9  Można połączyć zestaw „Zbuduj Emocje” i zestaw kreatywny LEGO DUPLO.
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twarzy, wskazującą na pozytywne emocje przyjaciół osoby z niepełno-
sprawnością. W trakcie budowania uczniowie wypowiadają się na temat 
zasady, co do wyboru swoich ‘mini-figurek’.

Jedna grupa dzieci za pomocą klocków Lego Education może za-
prezentować sytuację, w której brak jest przyjaciół, którzy potrafią się 
poświęcić i osoba z niepełnosprawnością nie ma szans na dostanie się 
do Pana Jezusa. Dzieci wybierają ‘mini-figurki’ z twarzami przedstawia-
jącymi egoizm, niechęć do pomocy drugiej osobie.

Trzecia część zajęć z LEGO® Education Maker nosi nazwę ‘Zastanów 
się’. W koncepcji tematyczno-problemowej to kierowanie procesami 
uogólniania; wywołanie osobistej odpowiedzi ucznia. W obydwu mo-
delach zadaniem nauczyciela jest wywołanie osobistego zaangażowania 
intelektualnego i/lub emocjonalnego ucznia. W tym miejscu można 
postawić pytania nawiązujące do budowanych z klocków LEGO historii 
obrazującej przyjaciół poświęcających się swojemu choremu koledze.

Aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć uczucia towarzyszące osobie 
z niepełnosprawnością oraz kwestię wrażliwości na niesioną jej pomoc, 
można przeprowadzić grę symulacyjną: Nauczyciel prosi, aby uczniowie 
podzielili się na trzyosobowe grupy i przedstawia trzy sytuacje:

1. Nie widzisz. Musisz się przedostać na drugi koniec pomieszcze-
nia. Obok ciebie znajdują się dwie osoby. Jedna z nich odmówi 
ci pomocy, druga pomoże ci w pokonaniu przeszkód na twojej 
drodze.

2.  Nie mówisz. Spróbuj powiedzieć coś ważnego osobom w swo-
jej grupie bez używania słów. Jedna z osób chce cię posłuchać, 
a druga nie.

3. Nie chodzisz. Bez wstawania z krzesła próbujesz sięgnąć przed-
miot, który znajduje się obok. Jedna osoba z twojej grupy pomoże 
ci, a druga odmówi pomocy. 

Zadaniem każdego ucznia będzie wcielanie się  w każdą z ról w trzech 
przedstawionych sytuacjach. Podczas pogadanki uczniowie wypowia-
dają się, czego doświadczyli, inkorporując się w poszczególne role i jak 
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ważna jest osoba, która wyciąga do potrzebującego swoją pomocną 
dłoń10.

Ostatnim ogniwem lekcji w koncepcji tematyczno-problemowej jest 
wiązanie teorii z praktyką (zastosowanie), co w modelu zajęć z wyko-
rzystaniem Lego Education nazwane jest: ‘Zastosuj’.

Dzieci mogą narysować komiks z pozytywnymi zachowaniami 
w relacjach z przyjaciółmi. Warto, aby zastosowały odpowiednie słowa 
określające cechy towarzyszące prawdziwej przyjaźni, o których była 
mowa w ogniwie pierwszym lekcji, uzupełniając o te, które zauważyły 
podczas słuchania opowiadania biblijnego, budowania scenek historii 
oraz gry symulacyjnej.

Na koniec zajęć każdy z uczniów poprosi Pana Boga w modlitwie 
o pomoc w byciu przyjacielskim w stosunku do swoich bliskich oraz 
potrzebujących pomocy.

Aby zrealizować przybliżoną wyżej lekcję o charakterze problemo-
wym, zastosowano szereg metod dydaktycznych, wspomagających 
rozumienie. Były to: pogadanka, pokaz, metoda sytuacyjna, gra symu-
lacyjna, opowiadanie z pokazem, metody oparte na działaniu własnym: 
metoda samodzielnych doświadczeń z wykorzystaniem klocków Lego 
Education, komiks.

Podsumowanie

We wstępie zasygnalizowano, że współczesna edukacja religijna 
domaga się przekonstruowania lekcji religii w zakresie koncepcji, tre-
ści, metod i środków przekazu. Winno to być impulsem do własnych 
poszukiwań rozwiązań dydaktycznych przez nauczycieli religii, dzięki 
którym edukacja religijna zostanie zorientowana na praktyczne życie 
w wierze, a wiara stanie się określonym sposobem bycia. Lekcje religii 
będą także w sposób naturalny wspomagały realizację ogółu procesów 
edukacji i socjalizacji religijnej. 

10  Przykład zaadoptowany ze scenariusza zajęć: Bednarz 2009, 81.
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Zobrazowany powyżej przykład lekcji religii w modelu tematyczno-
-problemowym, z zastosowaniem LEGO® Education Maker pozwala 
włączać każdego ucznia do pracy podczas zajęć, rozwijać jego kompe-
tencje, ale przede wszystkim umożliwia dokonywać, nazywać i oceniać 
wybory i konkretne działania, tak ważne dla chrześcijańskiego sposobu 
życia.

Zakłada się, że zastosowanie szeregu metod dydaktycznych pod-
czas lekcji sprawi, iż każdy z uczniów odnajdzie wśród nich tę, która 
‘przemówi’ do niego i tym samym czynnie zaangażuje go w proces 
realizacji planowanych zajęć. Tym samym uczeń może posiąść szereg 
kompetencji, m.in. poznawczych, socjalizacyjnych oraz religijnych. Od 
wykwalifikowanego nauczyciela wymaga się natomiast właściwej selekcji 
metod kształcenia. W przypadku realizacji lekcji zgodnej z modelem 
tematyczno-problemowym oczekuje się zastosowania takich metod, 
które wspomogą proces rozwiązywania problemów i wyzwolą zainte-
resowanie ucznia.
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