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1. Zasady ogólne 
 

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową katechezy kościoła katolickiego w Polsce i Podstawę 

Programową kształcenia ogólnego jak również Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2022/2023. 

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane placówki, które mają możliwość realizacji jego założeń. 

W działaniach mogą brać udział pojedyncze grupy lub cała placówka. 
 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

Termin realizacji: 1 października 2022 –12 czerwca 2023r. 
 

Aby przystąpić do realizacji projektu należy: 

1. Najpóźniej do 30 września 2022 przesłać formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi danymi 

https://forms.gle/hXWjfG5RjVZKLnXK9 - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie 

wypełnione dane. UWAGA: każda placówka biorąca udział w projekcie wypełnia tylko JEDEN 

formularz zgłoszeniowy. 

2. Dołączyć do grupy „W dorosłe życie z Bogiem” –Ogólnopolski Projekt Katechetyczny na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/561697755700934 -UWAGA- PRÓŚBA O DOŁĄCZENIE DO 

GRUPY NA FB ZOSTANIE ZAAKCEPTOWANA DOPIERO PO PRZESŁANIU FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO. 
3. Zapoznać się z regulaminem oraz zadaniami do wykonania dostępnymi na grupie. 

4. Pobrać i wydrukować plakat informacyjny świadczący o udziale w projekcie oraz wywiesić 

go w widocznym miejscu na terenie placówki. 
 

Cele ogólne: 
 

1. Pomoc w odkrywaniu obecności Boga i znaczenia wiary dla pełni życia człowieka. 

2. Wprowadzanie w historię zbawienia oraz jej aktualizacja w roku liturgicznym i życiu człowieka. 

3. Pogłębianie rozumienia znaczenia sakramentów świętych dla życia chrześcijanina. 

4. Wspomaganie w osiąganiu dojrzałości w wierze. 

5. Kształtowanie tożsamości eklezjalnej. 

6. Wychowywanie do identyfikacji i odpowiedzialności za wspólnotę  

7. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych 

na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

https://forms.gle/hXWjfG5RjVZKLnXK9
https://www.facebook.com/groups/561697755700934


 

Cele szczegółowe: 

 

– Ukazanie sensu życia jako podstawowej potrzeby człowieka. 

– Wspomaganie ucznia w zdobywaniu umiejętności analizy i interpretacji historii zbawienia Starego i Nowego  

Testamentu. 

– Odkrywanie związków życia codziennego ze zobowiązaniami wynikającymi z przyjętego sakramentu  

chrztu świętego. 

– Prowadzenie do pełnego udziału we Mszy św. i adoracji. 

– Dążenie do zgodności postaw z deklarowaną wiarą. 

– Pomoc w odkrywaniu miejsca i zadań w Kościele.  

– Kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o Boże Objawienie. 

 

3. Sposób realizacji 

 

• Katecheci realizują projekt we własnym tempie w terminie od 1 października 2022 do 12 czerwca 2023  

a więc sami decydują o podziale zadań i terminie ich wykonania. 

• Zadania może wykonywać jedna grupa / oddział / klasa, albo kilka zespołów. 

• Uczestnicy mogą dzielić się relacjami z wykonanych zadań na grupie „W dorosłe życie z Bogiem” – 

Ogólnopolski Projekt Katechetyczny na bieżąco na Facebooku: 

https://www.facebook.com/groups/561697755700934 (ale nie jest to obowiązkowe).  

Wpisy powinny być krótkie, zawierać nazwę zadania, maksymalnie 5 zdjęć oraz informację jaka placówka 

realizowała to zadanie. 

 

5. Podsumowanie projektu- warunki otrzymania certyfikatu: 

 

• Zrealizowanie minimum 7 wybranych zadań (z zakresu 1-16) oraz obowiązkowo zadania nr 16 

w terminie od 1 października 2022 do 12 czerwca 2023. 

• Wypełnienie formularza ewaluacyjnego  oraz przesłanie na adres mailowy 

wdoroslezyciezbogiem@gmail.com minimum 5 najciekawszych zdjęć w terminie do 19 czerwca 

2023r. 

 

6. Ochrona danych osobowych 

 

Za ochronę danych osobowych dzieci biorących udział w projekcie odpowiadają nauczyciele poszczególnych 

placówek. Publikowanie przez uczestnika projektu zdjęć, filmów i relacji zawierających wizerunek osób, 

jest jednoznaczne z posiadaniem pisemnej zgody tych osób (w przypadku dzieci –rodziców lub opiekunów 

prawnych) na wykorzystanie wizerunku. Zgodę tę należy skonstruować wg wewnętrznych zaleceń placówki. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jej brak lub błędne skonstruowanie. Można również przesłać 

zdjęcia efektów pracy dzieci bez publikowania wizerunku. 

 

7. Kontakt 

 

Prosimy o kontaktowanie się z organizatorami pod adresem mailowym: wdoroslezyciezbogiem@gmail.com 

bądź poprzez Messenger grupy „W dorosłe życie z Bogiem”. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/561697755700934


ZADANIA PROJEKTOWE DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII 

ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

1. „Prawda w życiu współczesnego człowieka”- omówienie wybranych zagadnień z encykliki 

„Veritatis splendor” („Blask prawdy”) Św. Jana Pawła II. 

2. „Święci są wśród nas- Carlo Acutis- świadek Eucharystii”-ukazanie na przykładzie Carlo Acutisa, 

że świętość nie jest czymś nadzwyczajnym, ale jest podróżą drogami naszej codzienności ku zbawieniu 

i zachęcenie uczniów do przedstawienia pomysłów własnej codziennej drogi do świętości w dowolnej 

formie. 

3. „Włączeni w życie Kościoła”- przygotowanie plakatu, ulotki, bądź akcji promującej hasło nowego 

programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2022/2023 „Wierzę w Kościół Chrystusa”. 

4. „O Kościele w Kościele- czyli jak szukać, żeby znaleźć”-stworzenie bazy linków do stron internetowych 

(z uwzględnieniem strony internetowej parafii, diecezji itp.), promujących treści chrześcijańskie 

oraz materiały ewangelizacyjne ZGODNE Z NAUKĄ KOŚCIOŁA. 

5. „Skarbiec modlitwy”-przygotowanie słoika z tekstami modlitw, którymi wspólnie będziemy się modlić 

na kolejnych katechezach, modlitwy wybierane są przez losowanie. 

6. „Bezcenny dar- życie”-zorganizowanie np. wystawy lub akcji o tematyce pro-life. 

7. „Radość dawania- z serca do serca”- zorganizowanie akcji charytatywnej bądź zbiórki dla konkretnej 

instytucji/ osoby potrzebującej pomocy. 

8. „Jak czytać, żeby zrozumieć?”- poznanie różnych metod czytania i rozważania Pisma Świętego. 

9. „Na brak wiary nie znajdziecie lekarstwa w internecie- spotkanie z człowiekiem wierzącym”-

zorganizowanie spotkania z człowiekiem, który podzieli się z uczniami swoim doświadczeniem wiary. 

10. „Jestem świadomym uczestnikiem Eucharystii- skąd się wzięła Msza Święta”- przedstawienie 

w dowolnej formie historii Eucharystii. 

11. „Jestem świadomym uczestnikiem Eucharystii”- poznanie znaczenia poszczególnych gestów i części 

Mszy Świętej oraz czynności liturgicznych np. poprzez udział w Eucharystii z komentarzami objaśniającymi 

lub katechezę pokazową. 

12. „Jak znaleźć swoje miejsce w Kościele- wspólnoty i ruchy katolickie”- zapoznanie z ruchami katolickimi 

istniejącymi w diecezji np. poprzez zorganizowanie spotkania z ich przedstawicielami. 

13. „Radość pielgrzymowania”- zorganizowanie pielgrzymki do wybranego miejsca kultu. 

14. „Wspólnie adorujemy Najświętszy Sakrament”- zorganizowanie udziału we wspólnej adoracji 

Najświętszego Sakramentu. 

15. „Tradycje religijne w naszych wspólnotach parafialnych i rodzinnych- uroczystość Bożego Ciała ”-

wymiana doświadczeń uczniów z przeżywania uroczystości Bożego Ciała w ich wspólnotach parafialnych 

i domowych. 

16. „Kreatywny katecheta”-zadanie specjalne dla katechetów. Przesłanie krótkiego opisu oraz kilku zdjęć 

przedstawiających efekty przeprowadzonej katechezy, która okazała się w odczuciu Katechety cennym 

i trafionym pomysłem. Najciekawsze pomysły zostaną przedstawione na grupie projektowej w formie 

inspiracji dla pozostałych uczestników projektu. (ZADANIE OBOWIĄZKOWE JAKO DOPEŁNIENIE 

WYKONANIE 7 ZADAŃ PROJEKTOWYCH).                                                               

 


