
Tematy prac zaliczeniowych i forma zaliczenia 

 

Formą zaliczenia przedmiotu będzie napisanie pracy na jeden z poniższych tematów i przesłanie 

najpóźniej dwa tygodnie przed terminem kolejnej sesji egzaminacyjnej (nie będzie egzaminu 

ustnego). Praca nie powinna przekraczać 6 tys. znaków. 

1. Cele i zadania katechezy osób upośledzonych umysłowo.  

2. Specyfika katechezy osób niepełnosprawnych fizycznie. 

3. Pryncypia treściowe katechezy osób przewlekle chorych.  

4. Kompetencje katechety pracującego z osadzonymi w zakładach karnych.  

5. Katecheza emigrantów – podstawy teoretyczne i perspektywy realizacyjne. 

6. Katecheza bezdomnych w rzeczywistości polskiej – jak to robić? 

7. Wybrane zasady pracy katechetycznej z uzależnionymi. 

8. Katecheza „świata pracy” – jak jest, jak być powinno? co zrobić by było tak jak powinno? 

9. Katecheza przedstawicieli wolnych zawodów jako wyraz indywidualnego podejścia w 

wychowaniu wiary. 

KATECHEZA 
SPECJALNA 

KATECHEZA 
SZCZEGÓLNIE 

UZDOLNIONYCH  

KATECHEZA 
RESOCJALIZACYJNA 

(niedostosowani, 
bezdomni, 

więźniowie) 

KATECHEZA 
REWALIDACYJNA 

(niepełnosprawni 
fizycznie i 

psychicznie) 

KATECHEZA 
TERAPEUTYCZNA 

(przewlekle chorzy, 
uzależnieni)  

KATECHEZA 
ZAWODOWCÓW 

(świat pracy, wolne 
zawody, artyści, 

dziennikarze, 
przedsiębiorcy) 

KATECHEZA 
AKADEMICKA 

KATECHEZA 
ŚRODOWISKOWA 

(środowisko 
miejskie i wiejskie) 



10. Katecheza artystów w kontekście nauczania Kościoła. 

11. Zadania katechezy ludzi nauki.  

12. Katecheza młodzieży uniwersyteckiej – widzę, oceniam, proponuję. 

13. Specyfika katechezy środowiska miejskiego i wiejskiego: różnice i elementy wspólne.  

14. Katecheza młodzieży niedostosowanej społecznie. 

15. Katecheza środowisk związanych z mediami w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-

religijnych. 

Strony internetowe poświęcone katechezie specjalnej  

1.1. Serwisy katechetyczne diecezjalne poświęcone katechezie specjalnej  
- Diecezja zielonogórsko- gorzowska  

http://wnk.kuria.zg.pl/dla_katechetow_szkol_specjalnych.html   

- Diecezja siedlecka  

http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/index.php?s=495  

- Diecezja krakowska  

http://www.katecheza.diecezja.krakow.pl/index.php/Katecheza_specjalna Strona w budowie  

- Diecezja warszawsko- praska  

http://katecheza.xn--floriaska3-10b.pl/  

Diecezja ełcka  

http://www.wk.diecezja.elk.pl/katecheza-specjalna. Strona w budowie  

1.2. Inne strony internetowe poświęcone katechezie specjalnej  
- Serwis katechetyczny „Natan” - publikacje katechetów w bibliotece 

http://biblioteka.natan.pl/katecheza-specjalna.html  

- Katolicki Uniwersytet Lubelski- na tej stronie znajduje się Podstawa Programowa Katechezy 

Specjalnej, fragmenty publikacji ks. Prof. A. Kicińskiego, i inne materiały 

http://www.katechetyka.eu/postawa-programowa-katechezy-specjalnej,350.html  

- Strona internetowa www.wykłady.org, gdzie można znaleźć rozprawy teoretyczne z katechetyki 

specjalnej  

http://katechetyka-specjalna.wyklady.org/  

Katecheza specjalna- portal społeczności brenneńskiej  

http://www.wsparciekat.pl/news.php 


