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Cel przedmiotu /
Opanowanie treści integralnego nauczania religii w szkole i w parafii.
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Wymagania wstępne:
Zaliczona "Katechetyka fundamentalna".












EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
Odniesienie do



efektów dla programu
efektów dla obszaru
















1. ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o fundamentalnych
K_W05
H2A_W04,


elementach treściowych nauczania religii w Polsce i w Kościele
K_W09
H2A_W07,

Wiedza
Powszechnym







2. zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej Kościoła

S2A_W07,













3. posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych
K_U06
H2A_U04,


dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych z treścią orędzia
K_U09
H2A_U06,

Umiejętności
zbawczego różnego rodzaju katechez












4. potrafi twórczo włączyć się w różne formy działalności
K_U11
H2A_U07,


ewangelizacyjnej w oparciu o KKK i Podstawy programowej










5. utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami
K_K05
H2A_K03,


realizowanymi w praktyce pedagogiczno-katechetycznej
K_K06
H2A_K04,

Kompetencje społeczne
6. odznacza się zaangażowaniem w projektowanie, planowanie i










K_K07
H2A_K02,


realizowanie działań pedagogiczno-katechetycznych na




wszystkich etapach nauki religii i katechezy parafialnej

S2A_K05,










TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin









Forma zajęć: wykłady











1. Teologia przepowiadania Słowa w procesie katechetycznym w ujęciu historycznym i aktualnych dokumentów
2

Kościoła




















2. Zasady pracy na tekstach biblijnych w katechezie

2






3. Liturgia i forma formacji sakramentalnej w kontekście przemian religijności

3






4. Tajemnica Kościoła i wychowanie do odpowiedzialnego życia we wspólnocie wiary

3






5. Modele wychowania moralnego w sytuacji pluralizmu kulturowego

2






6. Zasady formacji etyczno-moralnej w nauce religii

2






7. Proces wychowania do życia dojrzałego w społeczeństwie

1







Metody kształcenia
wykład z wykorzystaniem metod multimedialnych











Metody weryfikacji





Nr efektu kształcenia







z sylabusa

efektów kształcenia








* kolokwium




1,2,3,4,5,6,

















Forma i warunki
Zaliczenie na ocenę &#8211; ustne lub pisemne.



zaliczenia
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Zajęcia dydaktyczne
15


Udział w konsultacjach
1


Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
1


Przygotowanie się do zajęć
1


Studiowanie literatury
5


Przygotowanie projektu / eseju / itp.
1


Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
1


ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
25


Liczba punktów ECTS
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