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KORELACJA SZKOLNEGO NAUCZANIA 
RELIGII Z PRZEDMIOTAMI MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZYMI

Świat współczesny obfituje w dobrodziejstwa cywilizacji, do których można 
zaliczyć swobodny dostęp do edukacji, znaczący rozwój medycyny i upowszech-
nianie nauki. Niestety współczesność posiada wiele wad: rażące dysproporcje spo-
łeczne, relatywizm moralny i scjentystyczne rozumienie nauki przez szerokie masy. 
Rozwój nauki i związane z nim poszerzające się horyzonty stanowią wielką szansę 
dla ludzkości. Jednocześnie obserwuje się zastąpienie moralności chrześcijańskiej 
poprzez stwierdzenie, że moralne jest to, co jest naukowe. O ile obecnie wielkim 
zagrożeniem dla Kościoła i wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży jest 
filozofia postmodernistyczna i kultura gender, o tyle za kilkadziesiąt lat jej rolę może 
przejąć transhumanizm1 i chęć kreowania człowieka według potrzeb rynku. Z tego 
powodu szczególnie w czasach obecnych konieczne jest dołożenie wszelkich starań, 
aby katecheza i szkolne nauczanie religii nie trafiało w próżnię. Musi ono odnosić się 
do rzeczywistej egzystencjalnej sytuacji adresatów oraz w sposób żywy korelować 
z treściami, które dzieci i młodzież przyswajają w trakcie innych lekcji niż religia.

Korelacja w katechezie to wzajemny proces współzależności ludzkiej egzystencji 
i Orędzia chrześcijańskiego w konkretnym, historycznym wcieleniu Słowa Bożego2. 
P. Tomasik podaje, że korelacją nazywa się zespół zamierzonych działań zmierza-
jących do wskazania wspólnych celów, zadań, treści i osiągnięć w ramach różnych 
przedmiotów nauczania oraz różnych środowisk wychowawczych3. W polskich 
dokumentach katechetycznych została wprowadzona korelacja przedmiotowa, 
uwzględniono treści przedmiotów nauczania ważne z punktu widzenia celów ka-
techetycznych nauki religii. Zasada korelacji jest jednym z głównych postulatów 

1 Prąd filozoficzny postulujący wykorzystywanie nowoczesnych technologii i technologii, które 
dopiero będą dostępne w celu stworzenia nadczłowieka, który swoimi możliwościami będzie prze-
zwyciężał ludzi żyjących obecnie. 
2 A. Kiciński, Wstęp, w: Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną, Lublin 2011, s. 7.
3 P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacją, Warszawa 2004, s. 167.
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współczesnej katechezy. R. Murawski podkreśla, że zasada korelacji odnosi się do 
łączenia, czyli korelowania przekazu Orędzia Bożego z życiem jego odbiorców4. 

Przekaz chrześcijańskiej wiary musi uwzględniać konkretne sytuacje i doświad-
czenia życiowe ludzi, wtedy będzie skuteczny i owocny. Zarówno Podstawa pro-
gramowa Kościoła katolickiego w Polsce, jak i program nauczania religii postulują 
korelowanie nauczania religii z innymi przedmiotami szkolnymi. Korelacją objęte 
są przedmioty humanistyczne, ale również matematyczno-przyrodnicze. P. Tomasik 
podkreśla, że korelacja religii z edukacją szkolną jest „twórczością o charakterze 
integrującym, dialogicznym, współdziałaniowym, uzupełniającym lub korygują-
cym”5. Autor wyjaśnia, że połączenie treści objawienia i wiedzy z zakresu innych 
przedmiotów szkolnych stanowi propozycję interpretacji rzeczywistości w świetle 
wiary i nauki. Dzięki nauce religii jest możliwe, aby wiedza szkolna nie została 
zdominowana przez scjentyzm. Równie ważne jest, aby nauka teologiczna nie 
dominowała nad treściami nauk szczegółowych (fideizm). Gdyż mogłoby dojść 
do błędów obiektywnych. Dlatego nauka religii powinna współpracować zarówno 
z naukami humanistycznymi, jak i ścisłymi. Takie względne łączenie treści wspo-
maga w wychowaniu i kształceniu uczniów.

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce podkreśla, by treści 
nauczania religii były powiązane z treściami pozostałych przedmiotów szkolnych6. 
Korelacja powinna zachować funkcję integracyjną, uzupełniającą lub polemiczną 
wobec treści i celów wychowawczych.

W Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce podkre-
ślono, że korelacja powinna „uwzględniać te treści przedmiotów nauczania, które 
są istotne z punktu widzenia celów katechetycznych nauczania religii”7. W nowej 
Podstawie programowej kształcenia ogólnego również pojawia się korelacja, której 
zadaniem ma być wzbogacenie wiedzy ucznia. W rozporządzeniu MEN w sprawie 
podstawy programowej podkreślono, że uczeń dzięki korelacji zdobywa umiejęt-
ność integrowania wiedzy z poszczególnych przedmiotów oraz wykorzystywania jej 
do rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić na różnych zajęciach eduka-
cyjnych8. Istotą korelacji ma być wspieranie uczniów we wszechstronnym rozwoju. 
Jednak w Nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego nie uwzględniono 
korelacji przedmiotów szkolnych z nauczaniem religii. Dlatego tak ważne jest, by 
w aspekcie korelacji nauki religii z innymi przedmiotami szkolnymi realizować 
zalecenia podstawy programowej katechezy.

4 R. Murawski, O nowy kształt katechezy młodzieży, w: Rodzina – szkoła – Kościół: Korelacja 
i dialog, red. P. Tomasik, Warszawa 2003, s. 18.
5 P. Tomasik, Korelacja nauczania religii z edukacją szkolną, „Katecheta” nr 7-8 (2003), s. 15.
6 PDK 83.  
7 PPK s. 14.
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół. „Dziennik Ustaw”, 2009 nr 4 poz. 17.
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Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zawiera ob-
szerny wyciąg z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jest to ważne dla na-
uczycieli-katechetów, ponieważ przekazuje informację o wymaganiach nauczycieli 
innych przedmiotów. Dzięki tym informacjom można stosować w pracy dydak-
tycznej w praktyce korelację nauki religii z innymi przedmiotami „Lekcja religii ze 
względu na swe wychowawcze znaczenie oraz korelację ma stać się bowiem prawdzi-
wie elementem koniecznego dialogu interdyscyplinarnego”9. Podstawa programowa 
katechezy odnosi się do poszczególnych etapów edukacyjnych i zawiera zalecenia 
dotyczące katechezy10: wprowadzenie w życie religijne (przedszkole), kierowanie 
inicjacją w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii (klasy 1-3 szkoły 
podstawowej), pogłębianie przylgnięcia do Chrystusa przez proces mistagogii 
(klasy 4-6 szkoły podstawowej), prowadzenie do rozumnego wyznawania wiary 
i jej wspieranie (gimnazjum), umożliwienie dawania świadectwa życia chrześci-
jańskiego (szkoły ponadgimnazjalne).

Stosując korelację nauczania religii z edukacją szkolną należy pamiętać, aby 
uwzględniać te treści nauczania, które są istotne z punktu widzenia nauczania 
religii. Korelacja nauczania religii z całością edukacji szkolnej oznacza podejmo-
wanie funkcji integrującej, uzupełniającej lub polemicznej. Jednak jak podkreśla 
A. Kiciński zasady korelacji w katechezie nie należy absolutyzować. Posiada ona 
pewne ograniczenia11. Fakt absolutnie bezinteresownej i nieograniczonej ini-
cjatywy zbawczej Boga to podstawowa prawda katechezy. Plan zbawienia nie jest 
niczym uwarunkowany. Dlatego korelacja w katechezie powinna odnosić się do 
ukazywania relacji zachodzących w różnych elementach przekazu katechetycznego. 
Nauczanie religii w szkole stanowi należy do katechetycznego zadania Kościoła, 
dlatego sposób uzasadnienia korelacji powinien mieć charakter teologiczny12. 
Nauczanie religii powinno wykorzystywać doświadczenie życiowe adresatów. 
P. Tomasik podkreśla, by przy stosowaniu korelacji nauczyciel oprócz przestrze-
gania zasad dydaktycznych, które są stosowane w nauczaniu szkolnym stosował 
zasady właściwe dla dydaktyki katechetycznej ponieważ łączą one argumentację 
teologiczną z dydaktyczną13. Są to:

 – zasada 1: cały przekaz katechetyczny, w tym lekcja religii powinien być wierny 
Bogu i człowiekowi

 – zasada 2: zasada chrystocentryzmu
 – zasada 3: zasada eklezjocentryzmu

Z zasady 1 wynika, że przekaz katechetyczny ma być skierowany do czło-
wieka w sposób prowadzący do osiągania dojrzałości wiary. Stosowanie zasady 

9 DOK 73.
10 PPK, s. 11.
11 A. Kiciński, Wstęp, w: Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną, dz. cyt., s. 10.
12 P. Tomasik, Korelacja nauczania religii z przedmiotami szkolnymi, dz. cyt., s. 132.
13 Tamże, s. 136.
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chrystocentryzmu to prowadzenie uczniów ku Chrystusowi. Dzięki zasadzie 3 
można odwoływać się do historii Kościoła. 

Stosując korelację między treściami poszczególnych przedmiotów należy prze-
strzegać pewnych ogólnych zasad14. Są to: 

 – zasada autonomii nauk
 – zasada autonomii celów i zadań poszczególnych przedmiotów
 – zasada autonomii doboru i uszeregowania treści kształcenia poszczególnych 
przedmiotów

W Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce znajdują 
się szczegółowe wskazania dotyczące korelacji nauki religii z innymi przedmio-
tami. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Dyrektorium ogólnym o katechizacji 
szczególną uwagą powinno się objąć zagadnienia związane z początkiem świata 
i sensem historii, wartościami etycznymi, a zwłaszcza ich fundamentem, funkcją 
religii w kulturze, przeznaczeniem człowieka oraz relacją ze środowiskiem natu-
ralnym15. W najnowszej podstawie programowej na poszczególnych poziomach 
edukacyjnych zalecana jest korelacja: 

 – pierwszy etap edukacyjny (klasy 1-3 szkoły podstawowej) – edukacja poloni-
styczna, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna oraz 
język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny16

 – drugi etap edukacyjny (klasy 4-6 szkoły podstawowej) – język polski, język 
obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, zajęcia 
komputerowe, wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej 
lub etnicznej oraz język regionalny17

 – trzeci etap edukacyjny (gimnazjum) – język polski, język obcy nowożytny, 
muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, 
informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej 
lub etnicznej oraz język regionalny18

 – czwarty etap edukacyjny (szkoły ponadgimnazjalne) – założenia uwzględnia-
nych przedmiotów są podobne dla wszystkich rodzajów szkół (zawodowych, 
techników i liceów), natomiast istotne różnice występują w proponowanych 
treściach, co wiąże się z programem nauczania w danym typie szkoły. Różnica 
ta dotyczy również programu rozszerzonego w liceum. Korelacja dotyczy 
przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, wiedza o kulturze, historia, 
wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, 
informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej 
lub etnicznej oraz język regionalny. W ramach przedmiotów uzupełniających 

14 Tamże, s. 136.
15 DOK 73.
16 PPK, s. 33-35.
17 tamże, s. 43-48.
18 tamże, s 60-68.
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korelacja obejmuje: zespół wokalny, zajęcia plastyczne, historię i społeczeń-
stwo, ekonomię w praktyce, przyrodę 19.

Jak widać z powyższego zestawienia korelacja oprócz przedmiotów stricte huma-
nistycznych obejmuje również przedmioty przyrodnicze i ścisłe np. informatyka. 

O potrzebie korelacji nauczania religii z naukami przyrodniczymi zwłaszcza 
z biologią pisze P. Tomasik20. Autor podkreśla, że praktyka nauczania tego przed-
miotu była nastawiona na konfrontację z wiarą religijną. W chwili obecnej programy 
nauczania są mniej ateistyczne, jednak niektóre grupy tematów mogą w dalszym 
ciągu wywoływać trudności. Są to głównie zagadnienia związane z ewolucją i roz-
mnażaniem człowieka. W społeczeństwie relatywistycznym wszelkie zagadnienia 
dotyczące płciowości człowieka mogą być przedstawiane w duchu ideologii gender 
„dlatego tak ważne jest, by przestrzegać autonomię jako naczelną zasadę korelacji 
oraz odpowiedzialność za wychowanie na terenie szkoły”21. We współczesnym 
świecie szczególnie istotne wydaje się wyposażenie uczniów w wiedzę, która będzie 
jej naturalną bronią przed relatywizmem moralnym. Nauczanie religii w szkole 
polskiej jest wielką zdobyczą współczesności. Proponowana korelacja umożliwia 
właściwe kształtowanie wychowanków. Należy korzystać z tego dobrodziejstwa, 
ponieważ bardzo silne prądy laicyzacyjne dotykają pokoleń młodszych, w pierw-
szym rzędzie pokolenia rodziców dzisiejszych uczniów. Laicyzacja ta stanowi za-
grożenie w kontekście kościelnym, narodowym i cywilizacyjnym. Jest to wyzwanie 
dla katechezy i nauczania religii22. Edukacja religijna, która odbywa się w szkole 
„ma zadanie kształtować człowieka w wymiarze jego wiary”23. Dlatego ważna 
jest osoba katechety, który tę wiedzę przekazuje. Od jego zaangażowania, sposobu 
przekazywania treści i autentyczności może zależeć również zaangażowanie i po-
szukiwanie prawdy przez uczniów. 

Warto odwoływać się do stosowania korelacji z innymi przedmiotami, ponie-
waż przekaz staje się wszechstronny i ukazuje jednolitość wiedzy. Taka korelacja 
jest również możliwa przy naukach matematycznych. Ciekawą propozycję podaje 
M. Pisarski, ukazuje on w jaki sposób można uczyć matematyki na katechezie i ka-
techizować na matematyce24. Autor proponuje sięgnąć do Pisma Świętego, które 
zawiera bardzo dużo informacji dotyczących związków między liczbami i figurami 
geometrycznymi. W Piśmie Świętym znajduje się wiele opisów, które wymagają 

19 tamże, s. 80-101.
20 P. Tomasik, Korelacja nauczania religii z przedmiotami szkolnymi, dz. cyt., s. 144.
21 Tamże, s. 145.
22 P. Tomasik, Wprowadzenie, w: Nauczanie religii w szkole w  latach 1990-2015 wobec zadań 
katechezy, red. A. Rayzacher-Majewska, R. Bednarczyk, Warszawa 2016, s. 10. 
23 R. Bednarczyk, Efektywność szkolnej lekcji religii w perspektywie „filarów wiary” w: Nauczanie 
religii w szkole w latach 1990-2015 wobec zadań katechezy, red. A. Rayzacher-Majewska, R. Bednar-
czyk, Warszawa 2016, s. 85.
24 M. Pisarski, Czy Matuzalem zginął w wodach potopu? W jaki sposób możemy uczyć matematyki 
na katechezie i katechizować na matematyce?, „Katecheta” nr 7-8(2003), s. 119-120.



228 Michał Małek

analizy i opracowania metodami typowymi dla rozumowania matematycznego 
m.in. jest to ustalanie chronologii zdarzeń i genealogii ważnych postaci. Metodą 
matematyczną można dokonać analizy jedynie małego wycinka Biblii. Podejście 
matematyczne musi być uzupełnione analizą treści przekazu. Na potwierdzenie 
swojej tezy autor analizuje rozdziały poświęcone genealogiom i dowodzi, że dzięki 
matematycznemu wyliczeniu, które pod kierunkiem nauczyciela potrafią już prze-
prowadzić gimnazjaliści widać przełom w historii ludzkości oraz to, że jedynie 
Noe jest pomostem między dawnym a odnowionym przymierzem z Bogiem25. 
Oczywiście korelacja nauki religii z przedmiotami ścisłymi może być trudna, 
ponieważ wymaga odpowiedniego przygotowania. Autor przytaczanej pracy jest 
matematykiem, ale można pokusić się o ukazywanie młodzieży, że wielkie, ścisłe 
umysły to również ludzie wierzący. 

Korelacja szkolnego nauczania religii z biologią

Dla drugiego etapu edukacyjnego w programie nauczania przewidziana jest 
przyroda. Tematy zawarte w podstawie programowej katechezy dotyczą środowiska 
dziecka, jego otoczenia i zdrowia26. Wiąże się to z celami katechetycznymi: zacie-
kawienie otaczającym światem i praktyczne wykorzystanie wiedzy religijnej oraz 
postawą moralną. Uczeń w tym wieku jest ciekawy świata, poszukuje odpowiedzi 
na pytania dlaczego? Jak jest? Co się stanie, gdy? Potrafi rozpoznać podstawowe 
sytuacje zagrażające jego życiu i zdrowiu, umie zadbać o bezpieczeństwo własne 
i innych, szanuje zdrowie, dba o przyrodę, gdyż ma świadomość, że świat został 
stworzony przez Boga. Potrafi rozpoznać podstawowe wartości, prezentuje re-
fleksyjną postawę wobec człowieka, jego natury i powinności. Cele te doskonale 
współgrają z programem przyrody. Uczeń potrafi wymienić czynniki pozytywne 
i negatywne, które wpływają na jego samopoczucie w szkole i w domu, potrafi 
zaplanować swój dzień, dba o środowisko, potrafi podać pozytywne i negatywne 
przykłady wpływu środowiska na zdrowie człowieka, zna zasady bezpiecznych 
zabaw, właściwego spędzania wolnego czasu, bezpiecznego poruszania się po ulicy, 
potrafi wyjaśnić negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktyw-
nych na zdrowie i życie człowieka. 

W gimnazjum w korelacji lekcji religii z biologią uwzględniono treści dotyczące 
rozmnażania i rozwoju człowieka. tematy pogrupowano w czterech częściach27: 

 – rozmnażanie i rozwój, 
 – stan zdrowia i choroby, 
 – ewolucja życia 

25 Tamże, s. 120.
26 PPK, s. 47.
27 Tamże, s. 66. 
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 – globalne i lokalne problemy środowiska. 
Wymagane umiejętności to m.in. uczeń powinien potrafić przedstawić prze-

bieg ciąży i wymienić wpływ różnych czynników na prawidłowy rozwój zarodka 
i płodu, zna znaczenie pojęć zdrowia i choroby, negatywny wpływ na człowieka 
substancji takich jak tytoń, alkohol, narkotyki. Uczeń powinien potrafić przedstawić 
podstawowe zasady profilaktyki chorób nowotworowych oraz podstawowe zasady 
higieny. Uczeń wyjaśnia ewolucję organizmów.

Dla czwartego etapu edukacyjnego korelację z biologią przewidziano dla dwóch 
grup tematycznych28: 

 – biotechnologia i inżynieria genetyczna 
 – różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. 

Założono, że uczeń potrafi przedstawić korzyści i zagrożenia płynące ze sto-
sowania roślin transgenicznych, opisuje klonowanie ssaków, potrafi przedstawić 
podstawowe motywy ochrony przyrody. 

W czwartym etapie edukacyjnym, w ramach przedmiotów uzupełniających 
pojawia się przyroda. Zakres proponowanych tematów jest dość szeroki i pojawiają 
się zagadnienia nie tylko z biologii, ale również z fizyki czy astronomii. Są to tematy, 
które powinny interesować uczniów gdyż przedstawiają zagadnienia współczesnej 
nauki stanowiące dylematy moralne. By nie przedstawiać szczegółowych umiejęt-
ności, które są zawarte w podstawie programowej należy podać zagadnienia29:

 – metoda naukowa i  wyjaśnienie świata: teoria powstania i  ewolucji 
Wszechświata

 – historia myśli naukowej: poglądy na budowę Wszechświata w starożytności 
i średniowieczu, kreacjonizm i rozwój systematyki, przełom darwinowski 
i rozwój teorii ewolucji, powstanie i rozwój genetyki

 – dylematy moralne w nauce: rozwój fizyki a rozwój broni, broń jądrowa a ener-
getyka jądrowa, wynalazek A. Nobla, broń chemiczna, nadużycia wniosków 
z teorii ewolucji, darwinizm społeczny, rasizm i inne formy nietolerancji, co 
mówi, a czego nie mówi socjobiologia, dylematy bioetyki w świetle osiągnięć 
współczesnej genetyki, biotechnologii i medycyny, czy rosnące potrzeby czło-
wieka uzasadniają każdą ingerencję człowieka w środowisku przyrodniczym

 – nauka i pseudonauka: astrologia, krytyka homeopatii, teoria inteligentnego 
projektu – odświeżona wersja kreacjonizmu, bioenergoterapia – współczesna 
magia lecznicza.

 – ochrona przyrody i środowiska: zrównoważony rozwój jedyną alternatywą 
dla przyszłości świata

 – nauka i sztuka: metody datowania, symbolika przedstawień roślin i zwierząt 
na obrazach, kataklizmy w dziejach ludzkości przedstawiane w dziełach 
sztuki

28 Tamże, s. 85.
29 Tamże, s. 99-100.
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Zakres tych tematów jest bardzo ważny z punktu widzenia rozumienia współcze-
snego świata. Uzupełnianie treści przedmiotów ogólnych korelacją z religią pozwoli 
wychowankom na właściwy stosunek do współczesnej rzeczywistości i jej właściwej 
oceny. Jest to ważne również, gdyż media często przedstawiają problemy egzysten-
cjalne w duchu relatywizmu. Rzeczywistość jest dowolnie interpretowana, a dobór 
faktów często manipulowany, by wywołać zamierzony efekt. Przykładem takiej 
manipulacji nauką jest ateizm naukowy30. Dodatkowo scjentystyczne potoczne 
rozumienie nauki mogą utrudnić młodym ludziom właściwe przeżywanie wiary.

Gwałtowny rozwój nauk biologicznych oraz biotechnologii, która zdaniem 
niektórych może być używana w celu wprowadzania trwałych zmian w gatunku 
ludzkim stanowią wyzwanie dla katechetów, którzy muszą ukazywać adresatom 
katechezy ponadczasowość Orędzia chrześcijańskiego.

Korelacja szkolnego nauczania religii z geografią

Korelacja lekcji religii z geografią pojawia się w gimnazjum, ponieważ ten przed-
miot jest obecny na trzecim etapie edukacyjnym. Zagadnienia przeznaczone do 
korelacji to31:

 – położenie i środowisko przyrodnicze Polski
 – ludność Polski
 – wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski
 – regiony geograficzne Polski
 – sąsiedzi Polski
 – wybrane regiony świata

Założono, że uczeń posiądzie podstawowe wiadomości na temat swojej ojczyzny, 
jej zasobów naturalnych, gospodarki, walorów turystycznych itp. 

W szkołach ponadgimnazjalnych występują trzy grupy tematów32:
 – współczesne problemy demograficzne i społeczne świata
 – zróżnicowanie gospodarcze świata
 – relacja człowiek – środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój

Uczeń zdobywa wiedzę o świecie, tradycji i kulturze regionów, migracji ludno-
ści w tym również Polaków. Zna przyczyny dysproporcji między bogatą północą, 
a biednym południem. Potrafi podać przyczyny zakłócenia równowagi środowiska 
i jego konsekwencje m.in. klęskę głodu.

30 M. Małek, Promowanie ateizmu naukowego w mediach jako forma manipulacji, w: Manipulacja 
w mediach, red. M. Butkiewicz, S. Konopacka, Opole 2012, s. 51-60.
31 PPK, s. 66.
32 Tamże, s. 85.
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Dzięki właściwej korelacji szkolnego nauczania religii z geografią można zwrócić 
uwagę uczniów na problemy świata, co pozwoli kształtować postawy chrześcijań-
skiej solidarności. 

Korelacja szkolnego nauczania religii z informatyką

Dla drugiego etapu edukacyjnego są to zajęcia komputerowe. Zalecenia dotyczące 
korelacji nauki religii z tymi zajęciami dotyczą głównie bezpiecznego posługiwania 
się komputerem, umiejętności komunikowania się za jego pomocą, wykorzysty-
wania komputera do wyszukiwania informacji, rozwijania swoich zainteresowań33.

W gimnazjum zalecenia dotyczące korelacji obejmują podobne tematy, jednak 
zakłada się już pewną umiejętność w posługiwaniu się komputerem i Internetem. 
Proponowane tematy to34:

 – bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzy-
stanie z sieci komputerowej

 – wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
 – komunikowanie się za pomocą komputera i  technologii 
informacyjno-komunikacyjnych

 – wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych 
do rozwijania zainteresowań, opisywanie innych zastosowań informatyki, 
ocena zagrożeń i  ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i  zastosowań 
informatyki

Podobnie jak w szkole podstawowej nacisk został położony na bezpieczne ko-
rzystanie z komputera i Internetu oraz wykorzystywanie ich w celu umiejętnego 
wyszukiwania informacji. Dołączają tu treści uzależnienia od komputera oraz 
zagadnienia prawne i etyczne związane z korzystaniem z komputera i Internetu. 
Uzupełnianie wiedzy w zakresie korelacji między nauką religii a informatyką 
w gimnazjum zdaje się tu bardziej rozwijać aspekty aksjologiczne i religijne35.

Podstawa programowa katechezy w szkołach ponadgimnazjalnych powtarza 
treści dotyczące korelacji nauki religii z informatyką zapisane dla szkół gimna-
zjalnych. Są to36:

 – bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzy-
stanie z sieci komputerowej

33 Tamże, s. 48.
34 Tamże, s. 66-67.
35 A. Zellma, Nowa formuła korelacji w edukacji szkolnej i jej realizacja w nauczaniu religii, „Ka-
techeta” nr 5(2011), s. 9.
36 PPK, s. 85-86.
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 – wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzysty-
wanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych 
źródeł i sposobów zdobywania informacji, 

 – komunikowanie się za pomocą komputera i  technologii 
informacyjno-komunikacyjnych

Uczeń wykorzystuje technologie komunikacyjno-informacyjne do komuni-
kacji i współpracy z nauczycielami i innymi uczniami, a także innymi osobami, 
jak również w swoich kreatywnych działaniach. Potrafi za pomocą komputera 
opracowywać informacje, wykorzystywać komputer i technologie informacyjno-
-komunikacyjne do rozwijania zainteresowań, opisywać zastosowania informatyki, 
oceniać zagrożenia i ograniczenia, ocenić aspekty społeczne rozwoju i zastosowań 
informatyki.

Na tym etapie edukacyjnym można zauważyć odwoływanie się do wiedzy ucznia, 
ale również do pewnych nabytych już umiejętności w posługiwaniu się komputerem. 

Ważny z punktu widzenia korelacji szkolnego nauczania religii z informatyką 
jest fakt, że nie opisuje ona jedynie nabycia umiejętności korzystania z komputera, 
ale również wyrabianie właściwych nawyków. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku 
Internetu, który sprzyja tzw. destrukcji religijnego autorytetu37. Znacznie utrud-
nia to właściwe wychowanie chrześcijańskie. Dużym ryzykiem jest również to, że 
bardzo często rozrywka w Internecie, po którą sięgają adresaci katechezy przybiera 
niewłaściwe formy, które godzą w jej godność oraz utrudniają przyjęcie Orędzia 
chrześcijańskiego oraz rozumienie kultury chrześcijańskiej38. Ze względu na rozwój 
współczesnych technologii oraz Internet korelacja nauczania religii z informatyką 
wydaje się szczególnie ważna. Nauczyciel religii powinien na lekcjach podejmo-
wać zagadnienia związane z korzystaniem z komputera i Internetu, , a zwłaszcza 
podkreślać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. Zdaniem R. Podpory podkre-
ślanie głównie tych elementów oraz możliwości rozwijania zainteresowań, jakie 
daje komputer i Internet, może okazać się niewystarczające39. Korelacja Ewangelii 
z egzystencją człowieka ze strony Internetu może otrzymać wsparcie, gdyż zgroma-
dzone są tam świadectwa doświadczeń ludzkich. Internet może stać się skutecznym 
narzędziem wspierającym katechetów w procesach nauczania religii40.

37 P. Siuda, Religia a Internet, Warszawa 2010, s. 62.
38 M. Małek, Patologizacja treści rozrywkowych w Internecie wyzwaniem katechetycznym, „Roczniki 
Teologiczne Warszawsko-Praskie” nr 11 (2015), s. 31-52.
39 R. Podpora, Korelacja nauki religii katolickiej z informatyką, w: Korelacja nauki religii katolickiej 
z edukacją szkolną, dz. cyt., s. 165.
40 Tamże, s. 166.
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Korelacja szkolnego nauczania religii z podstawami przedsiębiorczości

Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w podstawie programowej katechezy 
Kościoła katolickiego w Polsce pojawia się korelacja z podstawami przedsiębior-
czości oraz ekonomią w praktyce w ramach przedmiotów uzupełniających. Dla 
podstaw przedsiębiorczości przewidziano tematy41:

 – człowiek przedsiębiorczy
 – przedsiębiorstwo
 – rynek pracy

Zakładają one, że uczeń zna korzyści wypływające z planowania własnych 
działań; rozpoznaje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i mię-
dzynarodowym; potrafi rozpoznać zjawisko mobbingu.

Tematy ekonomii w praktyce to42:
 – analiza rynku
 – organizacja przedsięwzięcia

Uczeń uczy się stosowania etycznych działań marketingowych, potrafi zapro-
jektować kodeks etyczny obowiązujący w grupie. Jest to ważne, by młodych ludzi, 
którzy zaczną wchodzić w życie zawodowe wyposażyć w elementy wiedzy dotyczące 
rynku pracy i chrześcijańską podbudowę. 

Uświadamianie młodzieży chrześcijańskiego wymiaru prowadzenia przedsię-
biorstwa jest szczególnie ważne w społeczeństwie postkomunistycznym, w którym 
wciąż szerzą się patologie zapoczątkowane przez poprzedni ustrój. 

Podsumowanie

Stosowanie w praktyce korelacji jest poważnym zadaniem dla katechety, ponie-
waż wymagana jest od niego znajomość podstawy programowej innych przedmio-
tów oraz przynajmniej podstawowy zasób wiadomości ich dotyczący. Katecheta 
musi umiejętnie zaplanować realizację własnego programu nauczania, by znaleźć 
odpowiednie miejsce dla wprowadzania korelacji z innymi przedmiotami. Wydaje 
się ważne konsultowanie z nauczycielami innych przedmiotów. A. Zellma wysunęła 
postulat, by organizować przez doradców metodycznych formy doskonalenia za-
wodowego adresowane do nauczycieli religii w gimnazjum na temat opracowania 
i realizacji korelacji nauczania religii z biologią43. Zasadne wydaje się organizo-
wanie takich szkoleń z zakresu pozostałych przedmiotów. 

41 PPK, s. 84-85.
42 Tamże, s. 99.
43 A. Zellma, Korelacja nauki religii katolickiej z biologią na podstawie nowych założeń programowych, 
w: Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną, dz. cyt., s. 97.
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Oczywiste przesłanki nakazują sądzić, że dla katechetów łatwiejsze jest korelo-
wanie religii z przedmiotami humanistycznymi. Aby przezwyciężyć te trudności 
właściwe wydają się być działania zmierzające do poszerzenia kompetencji kateche-
tów o podstawową wiedzę z zakresu dziedzin empiryczno-praktycznych. Działania 
te powinny mieć dwa kierunki. Po pierwsze elementy takiego wykształcenia należy 
uwzględnić już w trakcie przygotowania do pełnienia posługi katechetycznej. Po 
drugie należy dążyć do tego, by wzrosła wiedza i kompetencje katechetów już 
pracujących. Może odbywać się to poprzez kształcenia permanentne w poszczegól-
nych diecezjach. Poszczególne wydziały katechetyczne już posiadają wypracowane 
metody zwiększania kompetencji katechetów i bogactwo to nie powinno zostać 
zmarnowane również jeśli chodzi o korelację z wyżej wymienionymi przedmio-
tami. Wzrost kompetencji katechetów już uczących w oczywisty sposób również 
może odbywać się poprzez koleżeńską pomoc i wykorzystanie zasobów wiedzy 
nauczycieli innych przedmiotów. Jednak aby doszło to do skutku, inni nauczyciele 
muszą być wyzbyci uprzedzeń w stosunku do samej katechezy. Zawsze powinna 
zwyciężać troska o integralny rozwój ucznia. Dzięki korelowaniu treści katechezy 
z innymi przedmiotami w umyśle uczniów można wytworzyć spójny obraz świata, 
z jednoczesnym poszanowaniem jego złożoności i różnic, które w nim zachodzą44.

Ciekawymi przykładami realizacji postulatów zwiększenia kompetencji kate-
chetów oraz większego zainteresowania tematyką korelacji szkolnego nauczania 
religii z przedmiotami ścisłymi są projekty realizowane we współpracy z Centrum 
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych45. Należy wspomnieć o dwóch projektach 
realizowanych przez Koło Naukowe Katechetyków UKSW pod przewodnictwem 
A. Rayzacher-Majewskiej:

 – Na skrzydłach wiary i rozumu – w ramach tego projektu przygotowano pro-
gramy zajęć dodatkowych (tzw. karcianych) dla każdego etapu edukacyj-
nego dotyczące relacji wiary i rozumu46. Inicjatywa swoim zasięgiem objęła 
wszystkie diecezje polskie.

 – Racjonalnie o wierze – w ramach tego projektu zorganizowano cykl spo-
tkań dla katechetów uczących na terenie Warszawy i okolic oraz studentów 
Wydziału Teologicznego mający na celu zwiększenie kompetencji w oma-
wianej dziedzinie.

Cennym dla katechetów uczących na terenie diecezji warszawsko-praskiej był 
również projekt „Wiara szuka zrozumienia” realizowany przez ks. P. Pierzchałę 

44 A. Rayzacher-Majewska, Korelacja religii z przedmiotami ścisłymi a skuteczność przekazu, 
„Wychowawca” 10 (2015), s. 26.
45 Jest jednostką wspólną Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej, zostało 
założone w 2008 r. z inicjatywy ks. prof. dr hab. Michała Hellera.
46 Programy te dostępne są na stronie www.katecheza.floriańska3.pl/wiara-szuka-zrozumienia/
programy-godzin-karcianych-na-skrzydłach-wiary-i-rozumu [dostęp: 30.01.2016].
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dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej tej diecezji. W jego ramach zorganizowano 
cykl szkoleń i spotkań formacyjnych dla katechetów.

U progu trzeciego tysiąclecia korelacja szkolnego nauczania religii i katechezy 
z przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi stanowi wielkie wyzwanie, ale również 
niezwykłą szansę ukazania człowiekowi współczesnemu aktualności chrześcijań-
skiego Orędzia. 

Streszczenie

W artykule przedstawiono zakres korelacji szkolnego nauczania religii z przedmio-
tami matematyczno-przyrodniczymi w oparciu o nową Podstawę Programową Katechezy 
Kościoła Katolickiego w Polsce. Wykazano potrzebę stosowania w praktyce zalecanej ko-
relacji, by pomóc adresatowi katechezy we wszechstronnym rozwoju i lepszym rozumieniu 
otaczającej rzeczywistości. Stosując korelację między treściami poszczególnych przedmio-
tów należy przestrzegać zasady autonomii nauk, autonomii celów i zadań poszczególnych 
przedmiotów oraz autonomii doboru uszeregowania treści. 

Aby przezwyciężyć trudności jakie mogą czekać na katechetów należy dążyć do zwięk-
szenia ich kompetencji. Można to osiągnąć poprzez wdrażanie tematów z zakresu przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych do kształcenia katechetów, którzy w przyszłości 
będą pełnić posługę oraz poprzez formację permanentną, odbywającą się w poszczególnych 
diecezjach. Pozwoli to wykorzystać bogactwo wypracowane przez poszczególne wydziały 
katechetyczne. 

Słowa kluczowe: szkolne nauczanie religii, korelacja katechezy, podstawa programowa, 
program nauczania, katecheza a przedmioty matematyczno-przyrodnicze.

CORRELATION BETWEEN CATECHETICS AND MATHEMATICS AND 
NATURAL SCIENCES IN SCHOOLS

Summary
This article presents the degree of correlation between religious education and mathema-

tics and natural sciences based on The Core Curriculum for the Catholic Church Catechesis 
in Poland. A necessity to utilize the recommended correlation has been demonstrated in 
order to facilitate comprehensive development and a better understanding of the surroun-
ding reality in recipients of the catechesis. While applying the correlation between specific 
subjects one should remember to adhere to autonomy of sciences, autonomy of objectives 
and tasks for each subject, and autonomy of content prioritization. 

To overcome difficulties the catechists could face, effort should be put forward to 
increase their competency. It can be achieved by including elements of mathematics and 
natural sciences in educating future catechists, ad through ongoing formation in individual 
dioceses. This would allow utilization of the wealth of knowledge developed by individual 
catechetical departments.

Keywords: religious education in schools, correlation of catechesis, core curriculum, 
syllabus, catechesis and mathematics and natural sciences.
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CORRELAZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELLA 
RELIGIONE CON MATEMATICA E SCIENZE POSITIVE

Riassunto
L’articolo presenta campo di applicazione di una correlazione fra l’educazione religiosa 

e sia matematica che scienze positive sulla base del nuovo curricolo di base per la Catechesi 
della Chiesa cattolica in Polonia. Ne è stata dimostrata la necessità di un’applicazione pratica 
per aiutare il destinatario di catechesi allo sviluppo completo e una migliore comprensione 
della realtà circostante. L’uso della correlazione deve rispettare l’autonomia delle scienze, 
degli obiettivi e dei compiti delle singole materie. L’autore ha anche sottolineato la possibi-
lità di superare le difficoltà in questo argomento attraverso la formazione accademica dei 
catechisti e la loro formazione permanente in cui non dovrebbero mancare i temi specifici 
presi dal campo matematico e scientifico.

Parole chiave: insegnamento scolastico della religione, la correlazione della catechesi, 
curricolo di base, catechesi e le materie matematico-scientifiche
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