
Adaptacja edukacji moralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą 

         Wychowanie to całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka 
pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym[1]. 
        Przez moralność rozumieć będziemy ogół powszechnie obowiązujących w danym 
społeczeństwie norm i wzorców zachowania odnoszących się tylko do tych czynów, które 
mogą być rozpatrywane jako dobre lub złe[2].
        Na podstawie tych bardzo ogólnych sformułowań możemy wysunąć wniosek, że 
wychowanie to proces polegający na oddziaływaniu na osobowość jednostki. To 
oddziaływanie, aby było skuteczne musi przebiegać na różnych płaszczyznach i nie może 
zabraknąć w jego całokształcie czynnika moralnego. Tylko wówczas działania 
wychowawcze będą skuteczne, gdy ich celem stanie się całościowy rozwój osobowy 
młodego człowieka, który ma poznać prawdę, kierować się ku dobru, dostrzegać piękno. 
       Szkoła jako instytucja wychowawcza ma za zadanie pomóc wychowankowi w 
dostrzeganiu i wdrażaniu w życie tychże wartości. Ma nauczyć młodego człowieka nie 
tylko radzenia sobie w życiu codziennym, ale także dokonywać właściwych wyborów 
moralnych. Niestety często doświadczamy tego, że szkolne programy wychowawcze 
zawierają sfery rozwoju intelektualnego, społecznego, zdrowotnego, emocjonalnego, 
całkowicie pomijając sferę rozwoju moralnego[3]. 

          Oczywiście, nie można zapominać, że wiek XX zaowocował niezwykłymi 
osiągnięciami w przeróżnych dziedzinach życia. Przyniósł wiele udoskonaleń, przyczynił 
się do uproszczenia i przyspieszenia wykonywanych przez nas czynności, odkrył nowe 
obszary wiedzy, a także wytyczył nowe, rozległe perspektywy działalności i realizowania 
się człowieka. Niestety, w pogoni za zdobywaniem kolejnych obszarów świata 
materialnego zapomniano o sferze emocjonalnej i duchowej człowieka.
Rezultatem takiej działalności jest to, że ludzie czują się zagubieni i bezbronni. Często, 
oderwani od swych korzeni, przy braku wzorców osobowych i autorytetów moralnych 
popadają w skrajności lub dają sobą sterować jak bezwolne istoty. Skrywane, a nawet 
nieuświadamiane konflikty wewnętrzne, brak zaufania i wiary w drugiego człowieka, 
wątpliwość prawd, którymi jesteśmy codziennie karmieni, powodują poczucie ciągłego 
zagrożenia i niepewności jutra. Często taka właśnie rzeczywistość popycha ludzi do 
negatywnych działań.
          Współczesny człowiek dopuszcza się różnorodnych nadużyć, potrafi być okrutny i 
bezlitosny, świadomie rzucając na szalę istnienie całych narodów. W większości 
społeczeństw skomplikowane stosunki i zależności międzyludzkie doprowadzają do 
powstania i kumulowania się energii, która często jest niewłaściwie ukierunkowana. 
Narody, wierząc w swoje mocarstwowe powołanie, dążą do podporządkowania sobie 
innych społeczeństw lub nawet ich zagłady[4].
Świadomość istnienia naszkicowanych tu zaledwie problemów i zagrożeń współczesnego 
świata jest bodźcem do podejmowania różnorodnych kroków w celu zmiany takiego stanu 
rzeczy. Jest to wyzwanie dla ludzi mądrych, prawych, wykształconych i mających 
umiejętność przewidywania następstw. Następstw, rozumianych nie tylko jako 
poszczególne, określone wydarzenia, ale również jako przemiany dokonujące się w 
społeczeństwie, a więc odnoszące się bezpośrednio do ludzi. Dlatego, w celu uniknięcia 
lub pomniejszenia przewidywanych zjawisk, należy likwidować ich przyczyny. Łączą się 
one bezpośrednio z postawami, jakie przyjmuje człowiek i do jakich w całym, 
rozumianym bardzo szeroko procesie kształcenia jest przygotowywany od wczesnego 
dzieciństwa[5].
 
Proces rozwoju moralnego u dzieci i młodzieży
 
          Na początku pragnę przedstawić jak przebiega rozwój moralny u dzieci i 
młodzieży. To zagadnienie będzie mam pomocne w tym jak rozwój moralny wykorzystać 
w procesie wychowania dzieci i młodzieży.
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Rozwój moralny człowieka jest stopniowym wzrastaniem w społecznie funkcjonujący 
system moralności. System ten składa się z norm i wzorów postępowania. Jest sprawą 
umowną, jakich rodzajów postępowania normy i wzory moralności mają dotyczyć. 
Jednostka jest zobowiązana do czynnej troski o dobro innych ludzi niezależnie od tego, 
jak bardzo są odlegli i w jakich stosunkach wobec siebie pozostają. Rozwój moralny 
polega na interioryzacji różnorodnych reguł postępowania i zastosowania ich w 
kontaktach między ludzkich[6].
         Pierwszą właściwą fazą rozwoju moralnego stanowi faza egocentryzmu — jest to 
niezdolność dziecka do rozumienia cudzych stanów psychicznych, a co za tym idzie, 
skłonność do przypisywania innym własnych uczuć i dążeń[7]. 
         W fazie tej dziecko postępuje moralnie wyłącznie dla własnej korzyści, bowiem 
uwzględnia ono jedynie własny punkt widzenia. Do obowiązujących norm dostosowuje się 
tylko zewnętrznie i tylko dla zaspokojenia swoich dążeń. Dążenia te mogą mieć dwojaki 
charakter i dlatego wyróżnia się dwa rodzaje nastawień o cechach egocentrycznych: na 
unikanie kar oraz instrumentalne. Pierwsze polega na podporządkowywaniu się normom 
moralnym ze względu na grożące przykre konsekwencje, czyli na zasadzie 
posłuszeństwa, drugie — na uznaniu przestrzegania norm moralnych, a zatem 
uwzględnienia dobra innych ludzi, za lepszy sposób realizacji osobistych celów na 
zasadzie większej opłacalności zachowań moralnych. Moralność jest wciąż jeszcze dziecku 
obca i narzucana. Toteż przestrzega ono jej norm tylko w tych sytuacjach, kiedy znajduje 
się pod kontrolą[8].
L. Kohlberg wyróżnia dwie odrębne fazy rozwoju moralnego. Pierwsza z nich — 
charakteryzuje się dążeniem dziecka do podporządkowania się wymaganiom w celu 
uniknięcia przykrości lub zagrożeń. Jego świadomość moralna sprowadza się do obawy 
przed karą, zaś przykrość nią spowodowana zastępuje poczucie winy. Druga natomiast to 
naiwna orientacja egoistyczna będąca konsekwencją odkrycia, że wymagane zachowania 
służą najlepiej urzeczywistnianiu osobistych pragnień. Dziecko nie jest jeszcze zdolne do 
przeżycia winy. Jego miejsce zajmują uczucia zawodu i niepowodzenia[9].
Kolejną fazą rozwoju moralnego jest konformizm. Różnica, jaka między tymi fazami 
zachodzi, dotyczy jedynie rodzaju konsekwencji, które następują po zachowaniach 
zgodnych lub niezgodnych z obowiązującymi normami. Dziecko staje się wrażliwe na 
potępienie własnego postępowania przez niektóre inne osoby i zaczyna wykazywać troskę 
o to, aby swym zachowaniem budzić czyjeś zadowolenie i zyskiwać akceptację. Potrafi 
ono już antycypować reakcje akceptacji lub dezaprobaty wobec własnego, także 
wyobrażonego zachowania. W związku, z czym pojawia się u niego zdolność do 
przeżywania winy. Dziecko uzyskuje świadomość sprzeniewierzenia się czyimś 
oczekiwaniom[10].
         W fazie egocentryzmu odpowiedzialność ma jeszcze charakter obiektywny: wina 
jest proporcjonalna do wyrządzonego zła w fazie konformizmu zaś pojawia się już 
podmiotowe pojmowanie odpowiedzialności: wina jest proporcjonalna do intencji, z 
jakimi działał sprawca. Główną zasadą bowiem spoczywającą u podłoża sądów moralnych 
dziecka w tej fazie jest zasada posłuszeństwa wobec uznanych autorytetów[11].
        Pierwsze pojęcia moralne pojawiają się u dzieci między 1 a 2 rokiem życia. Są to 
pojęcia dobra i zła. Pojęcia te są jednakże odnoszone wyłącznie do pewnych zachowań i 
mają wyraźne skojarzenia z czynami zakazanymi lub nakazanymi. Bardziej ogólne 
pojęcie dobra i zła wystąpią dopiero w 4 — 5 roku życia. Dziecko zaczyna orientować się 
w tym, że pewne zachowania są dezaprobowane, niedozwolone i karane, inne zaś 
akceptowane, wymagane i nagradzane. Większość przypadków zakazu pojawia się 
wcześniej niż nakazu. Najpierw dyscyplinuje się dzieci w zakresie tego, co niedozwolone, 
a potem dopiero zachęca do postępowania właściwego. Odnosi się to tylko do tych dzieci, 
które są wdrażane do tego rodzaju dyscypliny[12].
       Pierwsze pojecie moralne, a więc dobra i zła, kojarzą się w świadomości dziecka 
wyłącznie z jakimiś czynami. Dobre lub złe są po prostu tylko określone postępki — i to w 
zależności od tego czy są przez dorosłych nakazywane lub zakazywane. Ta właśnie 
okoliczność sprawia, że pierwsze pojęcia moralne dzieci są bardzo ogólne. Do czynów 
złych zalicza się, bowiem te wszystkie, które są zakazywane przez otoczenie, a zatem 
także takie, jak kapryszenie, upór, czy okazywanie gniewu. Dobrymi natomiast określa 
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dziecko zwłaszcza te zachowania, które nie budzą dezaprobaty rodziców, czyli które są po 
prostu brakiem przewinień. Na pytanie, jak postępuje „dobre” dziecko, odpowiada ono 
przez wyliczenie tych wszystkich zakazów rodziców i innych dorosłych, których nie 
przekracza[13].
        Małe dziecko nie ma wrodzonego poczucia dobra ani zła. Okres ten nazywany bywa 
okresem anomii moralnej. Przypada na wiek niemowlęcy oraz znaczną część wieku po 
niemowlęcego. Charakteryzuje się ona brakiem jakichkolwiek motywacji moralnego 
zachowania, co jest prostą konsekwencją niewyróżniania jeszcze przez dziecko norm 
moralnych. Toteż faza amoralizmu, odnosi się również do rozwoju sądów moralnych 
dziecka[14].
        Dziecko darzące szacunkiem i przywiązaniem osoby dorosłe, obcując z nimi, uczy 
się, że zrobiło coś złego. Dziecko nie wie jeszcze, dlaczego jego postępek jest zły, 
zauważa jednak, że w tych kategoriach odbierają je osoby, które kocha. Odwrotnie, gdy 
rodzice czy nauczyciele w przedszkolu chwalą jakiś rodzaj zachowania, dziecko uczy się 
oceniać to zachowanie jako dobre. W okresie od 2 — 5 lat dziecko zdobywa wiedzę o 
tym, jakie są wymagania dorosłych wobec niego. Stara się tak postępować, by ich 
zadowolić, co z kolei przyniesie korzyści jemu samemu. Dziecko w tym okresie kieruje się 
własnym interesem. Czuje się ośrodkiem świata i uważa za dobre to, co jest dobre dla 
niego. Dopiero z czasem zaczyna wartościować świat przez pryzmat otaczających je 
ludzi[15]. 
 
 
      W stadium moralności heteronomicznej dziecko przyjmuje określone normy i 
zasady postępowania narzucone mu przez dorosłych. Przestrzega ich nie dlatego, że 
uważa zachowanie się zgodnie z owymi normami za szczególnie wartościowe, lecz przede 
wszystkim z obawy przed karą lub naganą dorosłych i po to, by sprostać ich 
wymaganiom. Nie kwestionuje woli rodziców lub nauczycielki przedszkola, gdyż osoby te 
stanowią dla dziecka bezwzględny autorytet i wzór właściwego postępowania. W okresie 
moralności heteronomicznej dziecko kieruje się zasadą realizmu moralnego. Ocenia 
często jako „gorsze” takie kłamstwo, w którym rozbieżność między czyjąś wypowiedzią, a 
stanem faktycznym jest większa[16].
       Naśladując wzory zachowań dorosłych, których darzy szacunkiem dziecko stopniowo 
dochodzi do uwewnętrznienia narzuconych z zewnątrz reguł postępowania. Zaczyna 
uznawać pewne normy nie dlatego, że wymagają tego dorośli, ale dlatego, że samo 
uznało ich słuszność. Jest to moralność autonomiczna. Przypada na wiek dorastania i 
początek okresu młodzieńczego (13-21 r.ż)[17].
Uczenie dzieci postępowania moralnego polega głównie na przekazaniu im tego, co sami 
rozumiemy pod pojęciem moralności. Powinno się sprowadzać to do przestrzegania 
naczelnej zasady, która zaleca działać tak, aby nie szkodzić innym. Nauczyciela 
moralności, którym powinien być każdy nauczyciel, wychowawca i każdy rodzic, musi 
charakteryzować stałość, wytrwałość, umiejętność wspierania, prowadzenia polemiki i 
słuchania argumentów drugiej strony, a także musi on mieć świadomość 
odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. To właśnie zanikanie wychowania moralnego 
prowadzi do pomyłek, a nawet "do płytkiego i nieodpowiedniego rozumowania". Robin 
Borrow zaleca:
1. nie posługiwać się "językiem praw", tzn. nie dowodzić praw jednych osób do działań, a 
całkowicie odbierać je innym, 
2. nie sprowadzać zasad moralnych do roli przepisów prawnych. Jedną z cech moralnego 
zachowania jest wolny wybór i możliwość wszechstronnych interpretacji, dlatego 
sprowadzanie zasad moralnych do formy kodeksu jest co najmniej niewłaściwe, 
3. być świadomym wzrastającej "tyranii grupy". Dawanie szczególnych uprawnień 
mniejszościom jest jednoznaczne z odbieraniem ich innym ludziom[18].
 
Wartości jako fundament edukacji moralnej
 
         Wartości odgrywają istotną rolę w rozwoju człowieka. Wywierają ważny wpływ na 
świadomy wybór celów i dążeń, ukierunkowują sposób postępowania ludzi. To, jakie 
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wartości jednostka uznaje, nie jest kwestią wyłącznie jej wyboru, lecz jest częściowo 
uzależnione od wielu czynników kulturowych, społecznych, osobowościowych i 
sytuacyjnych. Wszystkie one pozostają we wzajemnych związkach. Wartością jest to, co 
każdy człowiek świadomie lub nieświadomie ceni, do czego wytrwale i konsekwentnie 
dąży. Wartości stają się częścią jego filozofii życia i prezentowanego przez niego 
światopoglądu. Pełnią w życiu ludzkim funkcję busoli, która wyznacza kierunek aspiracji i 
dążeń jednostki. Inspirują do podjęcia pracy nad sobą, wydobycia tkwiących w głębi 
możliwości i realizacji siebie. Uruchamiają motywację, ukazują cele i rodzą poczucie 
sensu życia[19].
       Świat, w którym człowiek wzrasta, jest od jego narodzin do śmierci światem 
wartości. Ludzie dorośli wprowadzają dziecko w świat uznawanych wartości; uczą tego, 
co jest złe, a co dobre. Ich rola polega na stwarzaniu warunków rozwoju osoby ludzkiej 
przez przekazywanie odpowiednich wartości i chronieniu przed przyjmowaniem 
pseudowartości[20]. 
        Wszystkie one mogą być kształtowane za pomocą dialogu w procesie wychowania. 
Chodzi tu zwłaszcza o dialog w rozumieniu M. Nayratila, który określa go jako „proces, 
przez który dwa podmioty używają słowa w zamiarze osiągnięcia tego, co każdy z nich 
myśli i czym żyje, oraz dzięki któremu dochodzą w pewnej mierze do zbliżenia 
wzajemnego swoich punktów widzenia i właściwego sobie sposobu bycia”[21].
            Wychowanie jest sprawą życia, drogą życia i powołaniem. W to nasze życie 
wplecione są dzieci, jak i wielu innych ludzi; wszyscy jesteśmy w drodze, i pomagać sobie 
wzajemnie musimy, we wszystkim co czynimy i poprzez wszystko. Cóż powiedzieć o 
istocie wychowania? - że jest ono przekazem wartości, a wartości to te wszelkie treści, 
które pociągaj wzywają, rzeźbią serce, rozum, wolę, twarz, charakter i duszę nawet. 
„Wartością” staje się dla człowieka wszystko, do czego tak lgnie serce i wola, dojrzała i 
niedojrzała, jaki do wartości zarówno dojrzałych, jak i niedojrzałych. Jest to sprawa 
doświadczenia i rozeznania, a także wyrobienia woli, dostrzegania perspektyw i skutków. 
Na początek dziecko właśnie tego wszystkiego nie posiada, więc tym bardziej jest 
zagrożone i bezbronne, w tym wszystkim, czego jest w stanie „chcieć”. Każde czasy niosą 
swe preferencje i mody, różne „wartości” robią „karierę”, różne posągi się wznosi, ale 
serce człowieka niezmiennie garnie się ku wartościom - ku temu, co uznaje zawartość. 
Zatem cała sprawa idzie oto, by zapragnął wartości Dobra. Osią wychowania jest przekaz 
wartości, a sukcesem wychowania staje się sytuacja - gdy dziecko z naszego powodu 
samo wyciągnie ręce ku wartościom dobrym. Jak to czynić? - oto fundamentalne pytanie 
całej pedagogiki[22].
            Człowiek angażuje się całą osobowością w swój system wartości. Wybory, 
których codziennie dokonuje człowiek, mówią o tym, co dla niego jest ważne.Dzieci 
dopiero kształtują swój system wartości. Pomaganie im w tym należy do niezwykle 
istotnych obowiązków rodziców i wychowawców. Rodzice i wychowawcy powinni służyć 
dzieciom swoją pomocą w poznawaniu samego procesu wartościowania. Podobnej po 
mocy oczekują dzieci, gdy przyjdzie im stanąć wobec sytuacji zawierających w sobie 
moralny konflikt. Rodzice i wychowawcy muszą być przygotowani na to, że system 
wartości dorastającej młodzieży będzie się różnił od systemu wartości ludzi dorosłych. 
Młodzież ma, prawo być inna niż dorośli i posiadać własne wartości. Narzucanie tutaj 
czegokolwiek siłą na nic się nie zda. Jeśli jakieś wartości, za którymi opowiadają się 
dzieci, nie są szkodliwe dla nich samych i dla drugich, należy je tolerować, a nawet 
chętnie akceptować. W przypadku konfliktu wartości rodzicielskich i dziecka trzeba 
otwarcie przedyskutować różnice i racje, dla których każda ze stron tak a nie inaczej 
widzi daną rzecz. Każda ze stron powinna też zająć wobec drugiej postawę empatyczną 
— usiłować zrozumieć racje partnera[23].
            Wiele się dzisiaj mówi o kryzysie moralnym. Obserwujemy przede wszystkim 
upadek moralnych norm w życiu prywatnym i publicznym (np. korupcja, terroryzm, 
kłamstwo). Niespoiste i sprzeczne z sobą wartości, za którymi opowiada się pokolenie 
dorosłe, wywołują u dzieci stan wewnętrznego zamętu. Brak im bowiem wzorca, na 
którym mogłyby kształtować swoje zachowania. Wiadomo przecież, że wychowanie nie 
polega wyłącznie na przedkładaniu dzieciom moralnych zasad; wychowanie to także 
przykład ze strony osób dorosłych. Ogólnie przyjętymi wartościami moralnymi są: 
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uczciwość, jako zaprzeczenie kłamstwa, kradzieży i oszustwa; równość dla wszystkich; 
pomaganie chorym, starszym i ofiarom nieszczęść; ochrona życia ludzkiego. W uczeniu 
dzieci, jak odróżniać dobro od zła, pierwsze miejsce przypada naturalnie rodzicom. Dzieci 
zresztą oczekują od rodziców stałego zestawu wartości, które pomogłyby im kierować 
swoim zachowaniem i żyć w harmonii z innymi ludźmi. Jeśli wartości i ideałów nie 
przekażą im rodzice, będą się rozglądać za nimi w programach telewizyjnych, wśród 
swych rówieśników, wśród różnych modnych postaci. Tymczasem rodzice albo sami nie 
mają ideałów i są niezdecydowani, co do wartości ważnych w życiu, albo nie potrafią lub 
nie chcą oddziaływać na religijno-moralne przekonania dzieci[24].
 
Katecheza jako szczególny obszar edukacji moralnej
 
      Katecheza stanowi bez wątpienia podstawowy obszar, na który odbywa się edukacja 
moralna. Wielka rolę w tym procesie pełnią katecheci. Katecheci mają obowiązek i prawo 
podzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi programu 
wychowawczego. W razie spostrzeżenia braków mogą i powinni wnieść wnioski i 
postulaty dla uzupełnienia tychże braków. Jest to nowy aspekt, który wniosła katecheza 
poprzez swoje zaistnienie w polskiej szkole. 
Katecheta powinien być człowiekiem szczególnie wyczulonym na czynnik moralny 
wychowania. Skoro szkolny program wychowawczy ma być podstawowym dokumentem 
służącym funkcjonowaniu szkoły nie może w nim zabraknąć elementu moralnego. 
Wychowanie bez uwzględnienia czynnika moralnego pozostanie tylko karykaturą 
wychowania. Katecheci swoją czujnością i osobistym zaangażowaniem w szczególny 
sposób przyczyniają  się do kształtowania postaw  moralnych dzieci i młodzieży, gdyż 
szybciej niż rodzice czy opiekunowie mogą dotrzeć do wyżej wymienionych 
kwestii[25].     
Ważnym aspektem w wychowaniu moralnym, który pojawił się poprzez zaistnienie 
katechezy w szkole jest tak skonstruowany program katechetyczny, który ma na celu 
poprzez odkrywanie obecności Chrystusa w codziennym życiu chrześcijanina również 
kształtować jego postawy. 
•          Jednym z celów katechezy jest kształtowanie postawy wdzięczności i skruchy. 
Postawa ta dotyczy przede wszystkim Boga, jednakże w życiu chrześcijanina zostaje 
również odniesiona do bliźnich. Katecheta zachęca  swoich wychowanków do okazywania 
przebaczenia,  uczy wrażliwości na krzywdę, jak również wdzięczności wobec 
przełożonych, nauczycieli, rówieśników.
•          Katecheza dąży również do podejmowania świadomego, celowego kształtowania 
dojrzałej osobowości, czyli do samowychowania. Przejawia się to w zachęcaniu do tzw. 
pracy nad sobą. 
•          Katecheza służy rozbudzeniu życia modlitewnego i sakramentalnego, które 
mobilizuje wychowanka do refleksji nad przyjmowanymi postawami w życiu, 
dokonywania samooceny swojego postępowania, stosowaniu prawdziwych wartości w 
rozwiązaniu życiowych sytuacji, problemów oraz w dokonywanych wyborach i 
podejmowanych decyzjach. 
•          Katecheza zachęca do układaniu stosunków z otoczeniem według wskazań świata 
wartości zgodnego z Duchem Ewangelii. Każde wydarzenie, które ma miejsce w 
codziennym życiu można odnieść do świata wartości.
•          Katecheta pomaga wychowankom w zrozumieniu złożoności założeń współczesnej 
cywilizacji i szukaniu dróg wyjścia w duchu autentycznych wartości. 
•          Kontakt z Bogiem jest bardzo ważnym czynnikiem moralnym, jakość kontaktu z 
Bogiem decyduje o wartości i znaczeniu naszej pracy. Im bogatsze życie duchowe, tym 
bardziej wartościowa jest osobowość chrześcijańska, tym bardziej efektywna i dojrzała 
będzie postawa ucznia. A właśnie o to chodzi w wychowaniu moralnym, aby uczeń 
potrafił umiejętnie oceniać życiowe sytuacje i dokonywać wyboru.  
•          Poprzez mobilizację ucznia katecheta doprowadza do podjęcia przez  niego 
wysiłku otwierania coraz pełniej swojego serca przed Bogiem. Każda sytuacja może 
prowadzić ku nawróceniu i pogłębieniu przyjaźni z Chrystusem, zaś każde wydarzenie 
jest dobrym materiałem do pracy wychowawczej w dziedzinie moralności. 
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•          Szkolne rekolekcje to zupełnie nowy aspekt w szkolnej rzeczywistości. Odbywają 
się corocznie w czasie Wielkiego Postu. Możliwe są też rekolekcje adwentowe, wyjazdowe 
lub tzw. dni skupienia. W organizację rekolekcji włączają się katecheci i młodzież. 
Uczestniczą w nich nauczyciele wraz z uczniami. Rekolekcje stanowią cenne ćwiczenia 
duchowe, są znaczącym ubogaceniem religijnym, ale nie tylko, stanowią również 
znaczący aspekt moralny. Nauki rekolekcyjne, nabożeństwa, sakrament spowiedzi dają 
okazję i mobilizują uczniów do zastanowienia się nad przyjmowanymi wżyciu postawami. 
Pomocą w tych refleksjach są towarzyszące zazwyczaj rekolekcjom dodatkowe zajęcia 
organizowane przez katechetów.
•          Zajęcia pozalekcyjne, chociaż stanowią podstawową formę pracy z uczniem, nie 
wyczerpują możliwości oddziaływań wychowawczych. Niezwykle skuteczną formą 
kształtowania postaw moralnych człowieka jest obcowanie z kulturą i sztuką lub 
współuczestnictwo w jej tworzeniu. Katecheci inspirują różne przedstawienia, scenki, 
wystawy, wycieczki. Obcowanie z naturą, jej harmonią i pięknem służy nie tylko 
odpoczynkowi i  poznawaniu wartości  estetycznych  ale  poprzez odkrywanie obecności 
Stwórcy mobilizuje do pracy nad sobą, do dostrzegania piękna natury i  drugiego 
człowieka. Służy wyrabianiu w wychowankach wrażliwości na otaczający nas świat i 
kształtuje postawy moralne.
•          Katecheza wspiera dążenia nauczycieli innych przedmiotów do  kształtowania   w 
uczniach postaw społecznych. Chrystus jest obecny w każdym człowieku, dlatego 
wszystko, co czynimy bliźniemu czynimy samemu Bogu. Szacunek, pomoc, życzliwość, 
troska okazywana bliźnim jest wyrazem naszej miłości do Boga. Chrystus przychodzi do 
nas w każdym człowieku i w każdym człowieku nas oczekuje. Szczególnym wyzwaniem 
moralnym są uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych oraz kształtowanie altruistycznych 
postaw wychowanków wyrażających się poprzez pomoc biednym, chorym, niedołężnym, 
osieroconym. Niesiona bezinteresownie pomoc w charakterze wolontariatu jest służbą 
samemu Bogu.
•          Ważnym aspektem, który pojawił się wraz z katechezą w szkole jest  wkład 
wniesiony w kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do Ojczyzny i wszystkiego co 
z nią związane. Katecheza pojawia się tutaj jako przedmiot wspomagający kształtowanie 
postaw szacunku wobec Ojczyzny.   W rozwoju osobowym człowiek korzysta z 
dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa, w którym żyje. Ma obowiązek 
odnosić się do niego z wdzięcznością, szanować je i pomnażać. Szacunek i wnoszenie 
osobistego wkładu w pomnażanie dziedzictwa narodowego jest wyrazem miłości do 
ojczyzny i służby dla niej. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich dokonuje się 
nade wszystko poprzez pielęgnowanie tradycji narodowych. Służy temu celebracja świąt i 
ważnych rocznic. Również tutaj w swoim praktycznym wykorzystaniu zadań 
programowych katecheza przyczynia się do wdrażania dzieci i młodzieży szacunku do 
ojczystej ziemi kształtując tym samym postawy moralne. 
•          Kolejnym nowym aspektem, który zauważamy w szkole wraz z pojawieniem się 
katechezy jest postawa samego katechety, która ma ogromny wpływ na wychowanie 
moralne.  Sam katecheta może i powinien stawać się, na co dzień wzorem godnym 
naśladowania. Wpatrując się w obraz  swego Mistrza i Pana powinien dawać świadectwo i 
przykład przestrzegania wszelkich norm moralnych. Musi być świadomy swej misji, 
powołania jak również tego, że staje się obrazem, na który spogląda zarówno 
wychowanek jak i grono pedagogiczne[26]. 
        Moim zdaniem katecheza wraz z pojawieniem się w szkole wniosła duży wkład w 
wychowanie moralne. Jedne z przedstawionych powyżej aspektów w sposób bezpośredni 
stały się nowymi czynnikami kształtującymi proces wychowania moralnego  w szkole inne 
zaś wspomagają to wychowanie, które już istniało w danej placówce. Stały się, więc 
dodatkową siłą w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, uczą dokonywania wyboru. 
Treści moralne zawarte w programie katechetycznym, a przekazywane w czasie  
katechezy są zbieżne z treściami wychowania moralnego w szkole. Chrystus ukazywany 
jest jako wzór postępowania moralnego, a my jako chrześcijanie mamy Go naśladować. 
Aby być dobrym chrześcijaninem, dobrym obywatelem pełniącym role społeczne potrzeba 
starannie pracować nad wychowaniem dzieci od najmłodszych lat. Katecheza w szkole 
wspomaga to wychowanie wnosząc nowe aspekty moralne.        
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        Nowe aspekty wychowania moralnego wniesione przez katechezę to ogromne 
bogactwo kształtowania postaw młodych ludzi. Człowiek odkrywa prawdę o sobie i 
otaczającym go świecie pośród świata wartości. Im głębiej napełnia się Bogiem, tym jego 
życie jest wartościowsze i cenniejsze. Obecność Boga czyni życie ludzkie świętym. 
Dokonuje się to poprzez konkretne sposoby uświęcania życia, takie jak: modlitwa, 
Eucharystia, spowiedź, zaangażowanie w wydarzenia Roku Liturgicznego, udział w 
rekolekcjach, pielgrzymkach i spotkaniach. Niebanalną rolę w życiu wychowanków pełni 
katecheta, który oprócz inspirowania wymienionych sposobów uświęcania życia, dba 
również o wychowanie społeczne i patriotyczne, nawiązuje współpracę z rodzicami i 
instytucjami wspomagającymi rodzinę[27].
         Szczególnie cenną jest współpraca z Kościołem lokalnym, wyrażająca się w udziale 
w życiu parafii, na której terenie znajduje się szkoła. Zamierzone cele wychowawcze 
byłyby niemożliwe do osiągnięcia bez położenia nacisku na rozwój takich wartości jak: 
wiara, nadzieja, miłość, prawda, sprawiedliwość, szacunek. Pośród prawdziwych wartości 
kształtuje się i dojrzewa autentyczna postawa katolicka przyszłych abiturientów. Ich 
Źródłem i centralnym punktem odniesienia jest Osoba Jezusa Chrystusa, z której 
chrześcijanin czerpie wzór i siły do codziennego godziwego moralnego postępowania[28].
            Podsumowując należy stwierdzić, że rozwój moralny, czyli moralne wychowanie 
uczciwego człowieka i dobrego obywatela stanowi ważną płaszczyznę działania 
wychowawczego każdego rodzaju szkoły, która nie tylko ma nauczyć radzić sobie w 
codziennym życiu, ale także dokonywać właściwych wyborów moralnych. O tych ważnych 
wyborach życiowych mówią, m.in. wszystkie programy katechetyczne. Dlatego katecheci 
mogą wnieść znaczący wkład w ukazywanie nie tylko potrzeby wartości moralnych, ale 
dawaniu uczniom konkretnych wskazań do dokonywania wyborów moralnych, które nie 
są przecież łatwe. Szkodliwe wydaje się stawianie pracy katechetów na marginesie życia 
szkoły, poprzez eliminowanie ich szczególnej roli w moralnym kształtowaniu dzieci i 
młodzieży[29].
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