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Podejmowane ostatnio coraz aktywniejsze działania w sprawie legitymizacji peda-
gogiki katolickiej jako nauki (obrona prac naukowych z tej dziedziny za granicą, orga-
nizacja konferencji i dyskusji w Polsce, otwarcie Katedry Pedagogiki Katolickiej na Wy-
dziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL, publikacje licznych artykułów oraz 
pozycji książkowych1 na ten temat, pojawienie się odpowiedniego czasopisma nauko-
wego i in.) świadczą o ciągłym zainteresowaniu społeczności naukowej tym procesem. 
Jednak tworzenie nowej nauki tylko dla niej samej nie miałoby zapewne odpowiedniego 
znaczenia, skoro pozostałaby ona przedmiotem wiedzy tylko dla ograniczonego kręgu 
osób, zajmujących się tą dziedziną wiedzy. Pedagogika katolicka jako nauka ma, na 
szczęście, znaczniej szersze perspektywy rozwoju, wynikające z potrzeb praktyki peda-
gogicznej, a co za tym idzie – z kształtowaniem specjalistów, którzy powinni pracować 
w tej sferze. 

Urodziła się we Lwowie. W 1986 r. ukończyła fizykę we Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Fran-
ki. W 1995 r. doktoryzowała się z pedagogiki na Kijowskim Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki a w 2001 r. 
obroniła pracę habilitacyjną na tejże uczelni. W 2005 r. otrzymała tytuł profesora. Jest dyrektorem Instytutu 
Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Promotor wielu prac licen-
cjackich, magisterskich i doktorskich. Członek wielu komisji do spraw nadawania stopni i tytułów naukowych. 
Organizator sesji krajowych i międzynarodowych z zakresu pedagogiki, resocjalizacji.

Aby kroczyć tą drogą rozwoju należało-
by najpierw mocno zastanowić się co naj-
mniej nad takimi głównymi pytaniami: 
1) Gdzie ma pracować i komu ma służyć 
pedagog katolicki? 2) Jak można ukształ-
tować ścieżki edukacyjne dla studentów 
chętnych do zdobycia takiego fachu, aby z 
jednej strony, mieściłyby się one w grani-
cach właściwych przypisów ministerial-
nych, a z drugiej strony - pozwoliłyby na 

realizacje celów nauczania na wyższych 
studiach pedagogicznych o specjalizacji 
czy specjalności „Pedagogika katolicka”? 
3) Jak należy sformować treść nauczania, 
aby ona mogła jak najlepiej służyć kształ-
towaniu właściwej sylwetki pedagoga 
katolickiego, a zarazem nie pokrywałaby 
się zupełnie z już istniejącymi specjalno-
ściami/specjalizacjami na wyższych stu-
diach pedagogicznych?

Ewentualne modele kształtowania 
 treści pedagogiki katolickiej jako 

 specjalizacji na wyższych studiach 
pedagogicznych (głos w dyskusji)

1 Chrobak S. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II, Warszawa 2001;   Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, (red.) A.Rynio, Stalowa 

Wola 1999;  Rynio A. Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004;  Wokół pedago-

giki katolickiej, (red.) J.Zimny,  Sandomierz - Stalowa Wola     2007;  Wychowanie ku wartościom,  

(red.) J.Zimny,  Sandomierz  2006 i in.
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Ponieważ są to zadania do dyskusji, 
analizy i opracowania dla szerokiego 
grona specjalistów (pedagogów, teo-
logów, psychologów, socjologów i in.), 
każdy z których ma prawo do wypowie-
dzenia własnych poglądów i pozycji na 
ten temat, autorka pozwoli sobie tutaj 
tylko na kilka ogólnych uwag dotyczą-
cych wyżej określonych problemów.

1). Pedagogika katolicka, która ostat-
nio powoli kształtuje się jako młoda 
samodzielna naukowo-pedagogiczna 
subdyscyplina, aktualnie potrzebuje 
właściwego uwzględnienia w procesie 
zawodowego przygotowania specjali-
stów – pedagogów. Jest to związane, 
przede wszystkim, z potrzebą zaopa-
trzenia w wykwalifikowaną kadrę tych 
instytucji opiekuńczo-wychowawczych, 
edukacyjnych, resocjalizacyjnych i kultu-
ralno-oświatowych, które są prowadzo-
ne pod opieką religijnych zgromadzeń 
lub innych podmiotów, którym zależy 
na kształtowaniu i dalszym rozwoju u 
swoich podopiecznych wartości katolic-
kich. Chodzi o specyfikę zawodowego 
kształcenia nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów szkolnych, animatorów kul-
tury i innych specjalistów, pracujących 
w katolickich przedszkolach i szkołach 
różnego typu (podstawowych, średnich, 
zawodowych), domach małego dziec-
ka (dla dzieci do 3-ch lat) oraz domach 
dziecka, pogotowiach opiekuńczych, w 
świetlicach i internatach, domach sa-
motnej matki, ośrodkach szkolno-wycho-
wawczych, domach pomocy społecznej, 
poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych, koloniach letnich dla dzieci, kato-
lickich domach kultury i klubach sporto-
wych, warsztatach terapii zajęciowej dla 
dzieci i dorosłych, mających problemy w 

rozwoju psychofizycznym, schroniskach 
dla bezdomnych, ośrodkach dla osób 
uzależnionych, centrach kryzysowych 
dla ofiar przemocy domowej i in.

Jak widzimy, spektrum instytucji pe-
dagogicznych, prowadzonych pod patro-
natem różnych zgromadzeń religijnych 
(Michaelici, Salezjanie, Felicjanki, Słu-
żebniczki i in.) lub innych podmiotów, re-
alizujących zadania wychowania dzieci i 
dorosłych w duchu katolickim, niesienia 
im pomocy i świadczenia usług o cha-
rakterze profilaktyczno-opiekuńczym, 
terapeutycznym, resocjalizacyjnym lub 
rewalidacyjnym, jest bardzo szeroki. Z 
tego wynika, że pedagodzy katoliccy (po 
ukończeniu studiów pedagogicznych o 
właściwej specjalizacji/specjalności) mo-
gliby znaleźć tam zatrudnienie. O zapo-
trzebowaniu na pedagogów katolickich 
w takiego typu instytucjach świadczą, 
między innymi, opinie przełożonych, 
kierujących placówkami opiekuńczo-wy-
chowawczymi, prowadzonymi w duchu 
katolickim.

2). Zatrudnione w wyżej wymienio-
nych placówkach osoby powinni, za 
względu na właściwe prawodawstwo, 
posiadać niezbędne uprawnienia do 
pełnienia wyżej wymienionych funkcji 
pedagogicznych, które uzyskują w myśl 
ukończenia studiów pedagogicznych 
pierwszego i drugiego stopnia. 

Uzyskane kwalifikacje na studiach pe-
dagogicznych zaopatrują pracowników 
tych instytucji, jak i innych placówek, w 
zakres niezbędnej wiedzy oraz kształtują 
właściwe umiejętności, przewidywane 
przez standardy Ministerstwa nauki i 
szkolnictwa wyższego, dla absolwen-
tów wyższych studiów pedagogicznych. 
W zależności od tego, jaką specjalność 
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czy specjalizację preferuje konkretny 
student, może on otrzymać zakres wie-
dzy, dający mu uprawnienia do pracy z 
dziećmi w przedszkolach, szkołach pod-
stawowych, do nauczania przedmiotów 
w szkołach średnich, do prowadzenia 
terapii pedagogicznej, poradnictwa pe-
dagogicznego, animacji kultury, pracy 
resocjalizacyjnej i in. Należy jednak pa-
miętać, że w działalności katolickich pla-
cówek o charakterze pedagogicznym, jest 
jeszcze jeden – nie mniej ważny aspekt, 
odzwierciedlający specyfikę tych insty-
tucji, która przy dotychczasowym przy-
gotowaniu kadry pedagogicznej, pozo-
staje nieuwzględniona. Chodzi o wiedzę, 
dotyczącą kształtowania chrześcijań-
skich postaw i wartości, o przyswajanie 
właściwych wzorców postępowania, 
które powinni ukazywać sami pracow-
nicy pedagogiczni oraz wymagać prze-
strzegania ich od swoich podopiecznych. 
Zapoznanie się tylko z jednym-dwoma 
ogólnymi przedmiotami o charakterze 
religijnym (jak to jest, na przykład, na 
uczelniach wyższych o charakterze kato-
lickim) nie rozwiązuje do końca proble-
mu, ponieważ nie dostarcza niezbędnej 
wiedzy właśnie z grupy przedmiotów, 
dotyczących pedagogiki katolickiej. Głę-
boką i systematyczną wiedzę w tej dzie-
dzinie teorii i praktyki można otrzymać 
raczej na skutek przyswojenia sobie cy-
klu logicznie uporządkowanych i nawza-
jem uzupełniających się przedmiotów 
w ramach specjalizacji czy specjalności 
„Pedagogika katolicka”, odbycia praktyki 
pedagogicznej w placówce katolickiej, a 
także przygotowania pracy dyplomowej 
o odpowiednim temacie.

Aby przygotowywać specjalistów, któ-
rzy z jednej strony posiadaliby uznane 

przez państwo uprawnienia w dziedzi-
nie pełnienia właściwych funkcji peda-
gogicznych, a z drugiej odpowiadaliby 
wyzwaniu wychowywać, kształcić, 
opiekować się i pomagać potrzebującym 
na zasadzie wartości katolickich, studia 
należy poprowadzić w taki sposób, że-
by program studiów, przygotowujących 
pedagogów na specjalizacji „pedagogika 
katolicka”: 
• odpowiadał wszystkim ogólno peda-

gogicznym wymogom, określonym 
przez Ministerstwo w standardach 
nauczania na wyższych studiach pe-
dagogicznych;

• uwzględniałby we właściwym zakre-
sie ilościowym i jakościowym dyscy-
pliny specjalnościowe, przygotowu-
jące przyszłego fachowca do pracy na 
konkretnym stanowisku w pewnym 
typie placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, resocjalizacyjnych lub edu-
kacyjnych;

• zaopatrywałby studentów w nie-
zbędną wiedzę i umiejętności o cha-
rakterze chrześcijańsko-katolickim, 
pozwalającym na realizacje zadań pe-
dagogicznych na podstawie wartości 
katolickich.
Odnośnie dwóch pierwszych z wyżej 

wymienionych aspektów, to są one za-
warte w programach nauczania każdej 
wyższej szkoły pedagogicznej, która ma 
akredytowany kierunek „Pedagogika” 
lub prowadzi takie studia wyższe na 
podstawie uzyskanego oficjalnie zezwo-
lenia. Co dotyczy zaś trzeciego z wyżej 
wymienionych aspektów, jest on całko-
wicie nowatorskim poszukiwaniem na 
drodze „nostryfikacji” nowej pedago-
gicznej specjalizacji, którą jest pedago-
gika katolicka. 
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Za tym, że ona ma prawo na istnienie 
w takiej właśnie postaci przemawia też 
fakt, że przygotowanie pedagogów na 
wyższych studiach pedagogicznych, w 
myśl wymagań ministerialnych, ma się 
odbywać z uwzględnieniem dwóch rów-
noległych specjalizacji. W takim układzie 
jedna specjalizacja pedagogiczna mogła-
by przygotowywać ściśle do pełnienia 
wybranych przez studenta funkcji peda-
gogicznych w zakresie, na przykład, pe-
dagogiki resocjalizacyjnej czy wczesnosz-
kolnej czy specjalnej itp., zaś specjalizacja 
„Pedagogika katolicka” odpowiadała by 
za ukierunkowanie pedagogicznych pro-
cesów na realizacje wartości katolickich. 
Należy przy tym podkreślić, iż specjaliza-
cja „Pedagogika katolicka” powinna mieć 
też własne „oblicze” pedagogiczne, w in-
tegralny sposób „wydobywać” z właści-
wych sfer teologicznej nauki te ważne i 
mało znane jeszcze pedagogiczne aspekty 
wiedzy, które mogłyby dzisiaj skutecznie 
posłużyć sprawie religijnego wychowa-
nia, opieki i pomocy osobom potrzebują-
cym na zasadach wiary katolickiej. 

3). Analizując problem kształtowania 
treści nauczania studentów nowej spe-
cjalizacji na studiach pedagogicznych, 
należy wziąć pod uwagę, że pedagogika 
katolicka jako sfera praktycznej działal-
ności zawodowej, różni się od innych, 
zbliżonych do niej, na przykład, od ka-
techetyki. Pedagog katolicki ma swoje 
zadania, formy i metody pracy z pod-
opiecznymi (nie sprowadzający się do 
lekcji katechetycznych), wynikające ze 
specyfiki placówki, potrzeb i możliwości 
wychowanków, ich wieku, stanu zdro-
wia, sytuacji życiowej i in.

Usystematyzowana wiedza z pedago-
giki katolickiej powinna, z jednej strony, 

przenikać sobą na wskroś osobowość 
pedagoga katolickiego, kształtując jego 
świadomość, system wartości, modeli 
postępowania, które rzutują, z kolei, na 
formowanie autentycznego nieformal-
nego autorytetu pedagoga u podopiecz-
nych. Z drugiej zaś strony ta wiedza 
(przy pomocy różnego rodzaju oddzia-
ływań na podopiecznych) musi służyć 
procesom integralnego wychowania, 
socjalizacji (czy resocjalizacji), adaptacji 
społecznej oraz ustawicznego rozwoju 
dojrzałej, głęboko wierzącej osobowości.

Prócz aspektu aksjologicznego, peda-
gogika katolicka (jako specjalizacja na 
wyższych studiach pedagogicznych) mo-
że i powinna zaopatrzyć swoich studen-
tów w warsztat umiejętności psycholo-
giczno-pedagogicznych, wynikających 
z wieloletniego pozytywnego doświad-
czenia praktycznych pedagogów, pracu-
jących w placówkach katolickich, którzy, 
kierując się wartościami chrześcijański-
mi, od lat wychowywali sierot, ubogich, 
chronili bezdomnych, zajmowali się 
wsparciem moralnym osób opuszczo-
nych i zaniedbanych, zdemoralizowa-
nych, osadzonych i in. Wypracowane 
przez nich specyficzne teoretyczne zasa-
dy, praktyczne formy i metody realizacji 
właściwej opieki i wychowania, mogą i 
powinni posłużyć ogromną pomocą dla 
tych pedagogów, którzy dzisiaj na co 
dzień podejmują się trudnej pracy opie-
kuńczo-wychowawczej wobec różnych 
kategorii dzieci, dorosłych i osób star-
szych, zwłaszcza tych, którzy znajdują 
się w sytuacji kryzysowej. 

 Przy konstruowaniu struktury i treści 
programowych specjalizacji „Pedagogi-
ka katolicka” ważnym jest też określe-
nie jej statusu. Tutaj są dwa ewentualne 
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rozwiązania, każde z których ma swoje 
zalety i mankamenty. 

Pierwsze - to kształtowanie takich treści 
nauczania na specjalizacji, że będzie ona 
miała charakter wyłącznie uzupełniający 
(czyli pełnić będzie funkcje dodatkowe 
w parze z inną - główną specjalizacją 
pedagogiczną. Na przykład: „Pedagogi-
ka resocjalizacyjna” (jako specjalizacja 
główna ) + „Pedagogika katolicka” (jako 
specjalizacja dodatkowa). Takie pojed-
nanie mogłoby zapewnić przygotowa-
nie pedagogów katolickich dla pracy w 
otwartych i zamkniętych placówkach 
resocjalizacyjnych różnego typu (schro-
niska dla młodzieży, zakłady poprawcze, 
areszty śledcze, zakłady karne, ośrodki 
terapeutyczne dla osób uzależnionych i 
in.). Nowa specjalizacja „Pedagogika ka-
tolicka” o takim statusie uzupełniającym 
dawałaby w takim układzie więcej wie-
dzy o charakterze religijno-wychowaw-
czym, a mniej – o metodycznym. Jednak, 
w tym przypadku należy zdawać sobie 
sprawę z tego, że w myśl wymóg mini-
sterialnych nie mogłaby ona zapewnić 
(bez specjalizacji głównej) należytego 
metodycznego przygotowania swoich 
absolwentów do kompetentnego pełnie-
nia funkcji zawodowych na konkretnym 
stanowisku (wychowawca, pedagog).

Drugie podejście podwyższa status „Pe-
dagogiki katolickiej” do rangi samodziel-
nej, głównej specjalizacji. Przy takim 
podejściu uwzględnia się możliwości 
kształtowania u studentów pewnego 
usystematyzowanego zaokrąglonego za-
kresu wiedzy z tej dziedziny oraz spek-
trum odpowiednich umiejętności, nie-
zbędnych dla uzyskania uprawnień do 
pracy w konkretnym typie placówek o 
charakterze pedagogicznym. 

Jeśli spróbować zaprojektować treść 
nowej specjalizacji o takim właśnie sa-
modzielnym statusie, to należy najpierw 
zastanowić się nad pytaniem: Gdzie 
mógłby pracować absolwent takiej spe-
cjalizacji, czyli innymi słowy – w jakiej 
subdyscyplinie pedagogicznej (mającej 
oczywiście przełożenie na praktyczną 
działalność pedagogiczną) miałby się 
on/ona wyspecjalizować?

Nawet powierzchowna analiza zja-
wiska pozwala wysnuć wniosek, że ze 
względu na religijny charakter pedago-
giki katolickiej, zwłaszcza na jej pod-
stawowe wartości jest ona najbardziej 
zbliżona (według swoich celów i zadań) 
do pedagogiki opiekuńczej. Dlatego na-
leżałoby w treści tej specjalizacji: a) 
uwzględnić dyscypliny, związane z teo-
rią i metodyką pracy opiekuńczo-wycho-
wawczej w podstawowych typach pla-
cówek do tego powołanych (na przykład, 
Dom dziecka, Dom pomocy społecznej); 
b) wypełnić treść tej specjalizacji specy-
ficznymi przedmiotami o charakterze 
religijno-wychowawczym. 

Do drugiej grupy przedmiotów należa-
łoby odnieść samą pedagogikę katolicką 
jako naukę (ze szczególnym uwzględ-
nieniem aspektów dotyczących aksjo-
logii katolickiej oraz teorii i metodyki 
wychowania religijnego); historię pe-
dagogiki katolickiej; katolickie systemy 
wychowawcze; prawne aspekty dzia-
łalności katolickich placówek edukacyj-
nych, opiekuńczo – wychowawczych i 
resocjalizacyjnych; podstawy zarządza-
nia katolickimi placówkami oraz zamie-
ścić szereg wykładów specjalizacyjnych, 
dotyczących pedagogicznych poglądów 
wybitnych reprezentantów Kościoła ka-
tolickiego, pedagogiczne doświadczenia 
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współczesnych pedagogów w katolickich 
placówkach w Polsce i za granicą. Swoje 
właściwe miejsce w treści tej specjali-
zacji mogłaby znaleźć też problematyka 
pedagogicznej animacji w katolickich 
placówkach kulturalno-oświatowych i 
sportowych, wychowawcze i kulturo-
twórcze możliwości sztuki sakralnej, 
zagadnienia związane z pedagogiczną 
profilaktyką i resocjalizacją na zasadach 
wartości chrześcijańskich i in.

Przy opracowaniu treści nauczania 
należy wziąć pod uwagę, że istnieją 
określone granicy ogólnej liczby godzin 
na jednej czy też dwóch specjalizacjach 
(na studiach niestacjonarnych powsta-
je dodatkowa trudność mieszczenia 
się w granicach pewnej liczby zjazdów 
studenckich), co powoduje potrzebę ra-
cjonalnego i bardzo skrupulatnego po-
dejścia do wyboru przedmiotów i liczby 
przeznaczonych godzin.

Ukończenie tak skonstruowanej spe-
cjalizacji dawałoby formalne uprawnie-
nia absolwentom do pracy na stanowi-
skach pedagogicznych - i na tym właśnie 
polega „plus” tego modelu kształtowa-
nia treści nauczania. Jednak, są i swo-
je „minusy”. Po pierwsze, to treściowe 
przeładowanie programu studiów w 
myśl realizacji zasady przedmiotowego 
utrakwizmu, a po drugie – pokrywanie 
się niektórych przedmiotów lub dużych 
bloków informacyjnych w sytuacji połą-
czenia specjalizacji „Pedagogika katolic-
ka” (w opisanej tutaj wersji) + „Pedago-
gika opiekuńczo-wychowawcza”.

Pod koniec rozważań nasuwa się py-
tanie: czy studenci po ukończeniu no-
wej specjalizacji „Pedagogika katolic-
ka” mogliby pracować w tak zwanych 
zwykłych placówkach pedagogicznych? 

Odpowiedź brzmi „tak” pod warunkiem 
przyswojenia przez nich wiedzy odpo-
wiadającej wymogom ministerialnym, 
dotyczącym przygotowania meryto-
rycznego tych pedagogów (odpowiednia 
liczba godzin ze wszystkich wymienio-
nych w standardach grup przedmiotów, 
zwłaszcza właściwych metodyk). 

Kolejne ważne pytanie, które może 
powstać podczas dyskusji, warto sfor-
mułować tak: Czy i jak zmienią się (po 
uruchomieniu takiej specjalizacji) moż-
liwości uzyskania pracy w katolickich 
placówkach dla absolwentów, którzy nie 
ukończyli takich studiów? Oczywiście, z 
tytułu uzyskanych uprawnień mają oni 
wszystkie prawa do tego, aby być tam 
zatrudnionymi, jednak ze względu na 
możliwości bardziej specjalistycznego 
wykształcenia w tej dziedzinie, można 
byłoby też im zaproponować (po jakimś 
czasie pracy w tym zawodzie) ukończyć 
studia podyplomowe z pedagogiki kato-
lickiej. Tutaj bardzo dużo będzie zależeć 
tak od poziomu przygotowania tego ty-
pu specjalistów na wyższych studiach 
pedagogicznych (muszą te studia być 
atrakcyjne we współczesnych warun-
kach ostrej konkurencji na rynku pracy 
i usług edukacyjnych), jak od pozycji 
samego kierownika placówki katolic-
kiej (który może przywiązywać większe 
bądź mniejsze znaczenie do wykształ-
cenia podległych jemu pracowników w 
aspekcie nowatorskiej na dzień dzisiej-
szy dziedzinie pedagogiki katolickiej). 

W dyskusji nad problemem: „Być czy 
nie być pedagogice katolickiej jako spe-
cjalizacji edukacyjnej?” staję się jej 
zwolenniczką, ponieważ dostrzegam 
szerokie perspektywy rozwoju nowej 
interesującej i bardzo ważnej subdyscy-
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pliny pedagogicznej, która ma służyć 
procesu zawodowego przygotowania 
pedagogów do pracy w katolickich pla-
cówkach oświatowych i opiekuńczo-wy-
chowawczych. Uważam, że dzisiaj wyżej 
wymienione pytanie dyskusyjne jest już 
mniej aktualne. Bardziej ważnym wyda-
je się być kolejny problem: „Jak i czego 
mają się uczyć studenci na wyższych 
studiach pedagogicznych aby zostać pe-
dagogami katolickimi?” oraz „Co należy 
zrobić aby sprzyjać uruchomieniu tej no-
wej specjalizacji na wyższych studiach 
pedagogicznych?”. Kilka uwag w odpo-
wiedzi na to ostatnie pytanie zamiesz-
czam we wnioskach.

Reasumując należy powiedzieć, ze po-
trzeby praktyki oraz szybki rozwój no-
wej subdyscypliny pedagogicznej, którą 
jest pedagogika katolicka, powoduje po-
trzebę uruchomienia takiej specjalizacji 
na wyższych studiach pedagogicznych. 
W procesie realizacji tego zadania waż-
nym jest:
• wybór właściwego modelu kształtowania 

treści nauczania studentów na nowej 
specjalizacji oraz trafny, racjonalny 
dobór odpowiednich przedmiotów na-
uczania aby zapewnić należyty poziom 
przygotowania specjalistów tak od 
strony teoretycznej, jak i metodycz-
nej, a przy tym zapewnić wypełnienie 
wszystkich wymóg ministerialnych, 
uniknąć przeładowania treściowego 
i pokrywania się wzajemnego niektó-
rych treści nauczania; 

• powołanie zespołu specjalistów (ewen-
tualnie na zasadzie ogłoszenia kon-
kursu ministerialnego) do opracowania 
programów, skryptów oraz podręczni-
ków akademickich z tej dziedziny wie-
dzy (między innymi ksiąg do lektury, 

zawierających właściwe dokumenty 
Kościoła, prac osób świętych i błogo-
sławionych, Ojców Kościoła oraz współ-
czesnych wybitnych działaczy religij-
nych (przede wszystkim Jana Pawła 
II), dotyczących problematyki wycho-
wania, nauczania, opieki i pomocy na 
zasadach wartości chrześcijańskich; 
pracy wybitnych historycznych osób 
duchownych, które z ogromnym suk-
cesem i zaangażowaniem na co dzień 
zajmowały się sprawą wychowania 
młodzieży niedostosowanej społecz-
nie i in.);

• naukowa analiza, uogólnienie i syste-
matyzacja pozytywnego doświadczenia 
pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wy-
chowawczej, resocjalizacyjnej i rewa-
lidacyjnej, która aktualnie jest pro-
wadzona w placówkach katolickich; 
tworzenie na tej podstawie poradników 
metodycznych i innych pomocy nauko-
wych dla studentów i pracowników;

• tworzenie ogólnopolskiej i regionalnych 
sieci (bazy) danych komputerowych, za-
wierających statystyczne dane, adresy 
(o ile to jest dozwolone), telefony, opi-
sy celów i form ich działalności oraz 
warunków świadczenia usług wszyst-
kich placówek o charakterze pedago-
gicznym, prowadzonych w duchu ka-
tolickim; publikacja na podstawie tego 
odpowiednich informatorów, ulotek i in. 
środków rozpowszechnienia niezbędnej 
informacji dla osób zainteresowanych, 
zwłaszcza znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej i nie wiedzących gdzie 
szukać pomocy;

• nawiązanie kontaktów naukowo-pedago-
gicznych z poszczególnymi kierownikami 
najlepiej rozwiniętych placówek (przede 
wszystkim, najbliżej położonych od 
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konkretnej uczelni) w celu umożliwie-
nia przeprowadzenia na ich terenie ba-
dań naukowych przez wykładowców i 
studentów, realizacji niektórych zajęć, 
połączonych z obserwacją, organizo-
wania praktyk studenckich pod zawo-
dową superwizją pracowników tych 
ośrodków, bardziej głębokiego zapo-
znania się z osiągnięciami metodycz-
nymi i problemami funkcjonowania 
w myśl realizacji dydaktycznej zasady 
związku nauczania z praktyka;

• publikacja niektórych materiałów nauko-
wo-badawczych, prowadzonych na bazie 
tych placówek, na łamach czasopism na-
ukowych, przede wszystkim nowego 
– „Pedagogika katolicka”; 

• tworzenie możliwości dla wspólnego 
udziału zainteresowanych osób du-
chownych i świeckich, uczonych-pe-
dagogów oraz pedagogów-praktyków, 
pracujących w placówkach katolickich 
na konferencjach, sympozjach i semina-
riach, poświęconych problemom wy-
chowania, opieki, socjalizacji, resocja-
lizacji, readaptacji i rewalidacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych na zasadach ka-
tolickich;

• tworzenie możliwości do podwyższenia 
kwalifikacji lub dokształcania się chęt-
nych pedagogów pracujących w takich 
placówkach na studiach wyższych po-
dyplomowych o specjalizacji „Pedago-
gika katolicka”.

Międzynarodowa refleksja nad kwestiami Europy – problematyka młodego pokolenia


