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SZKIC KONSPEKTU KATECHEZY 

 

I. Informacje ogólne 

Klasa 8 Szkoła Podstawowa/ Klasy 1 Szkoły Średniej 

 

II. Założenia edukacyjne 

1. Cele katechetyczne - wymagania ogólne: Motywowanie do realizacji powołania do 

świętości, na przykładzie życia bł. Carlo Acutisa. 

2. Treści nauczania: 

a. Wiedza: Uczeń wie, że inspiracją do dobrego życia są przykłady świętych. 

b. Umiejętności: Samodzielnie analizuje „Wskazówki do bycia świętym” Carlo. 

3. Korelacja z edukacją szkolną: analiza tekstów – życiorysu i wypowiedzi bł. Carlo Acutisa 

(język polski) 

4. Metody i techniki nauczania: „lajkowania”, rozmowa kierowana, analiza tekstu, 

pogadanka, prezentacja multimedialna, materiały audio video.  

5. Środki dydaktyczne: zeszyt ucznia, prezentacja multimedialna, tablica 

interaktywna/rzutnik multimedialny. 

6. Prezentacja app.genial.ly online:  

https://view.genial.ly/612bde2fdabd400dbd0d6075/learning-experience-didactic-unit-basic-didactic-unit 

 

III. Elementy wstępne katechezy 

1. Powitanie: (czynności wstępne, wyciszenie, przygotowanie się do katechezy ) 

2. Modlitwa wstępna:  

a. Prośmy Ducha świętego o to abyśmy byli jak najlepszymi świadkami Jezusa Chrystusa.;     

b. „Duchu Święty który oświecasz, serca i umysły nasze …” 

3. Sprawdzenie obecności, przypomnienie treści z poprzedniej katechezy. 

4. Sprawdzenie pracy domowej z poprzedniej katechezy (Wyszukane informacji o co 

poprosiła Maryja: Pastuszków z Fatimy oraz Bernadettcie Soubirous) 

 

IV. Przebieg katechezy 

1. Sytuacja egzystencjalna: (nawiązując powszechnie możliwości „lajkowania” w mediach 

społecznościowych, podajemy ciekawostkę: „Opinie na temat drugiej osoby wyrabiamy 

sobie na podstawie kilku chwil. O tym czy kogoś lubimy czy nie decyduje pierwsze 

wrażenie, które kształtuje się w czasie od 0,1 s do 30s.”  i prosimy uczniów aby ocenili 

postać ze zdjęć „lubię”, „nie lubię” na podstawie pierwszego wrażenia, na kartkach 
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samoprzylepnych piszą lubię/nie lubię lub rysują symbol  – 

katecheta daje możliwość uzasadnienia swojego stanowiska lub odpowiedzi na pytania 

pomocnicze: „Czy wydaje się sympatyczny czy arogancki? Czy wzbudza zaufanie? Co 

najbardziej zwraca waszą uwagę i jest charakterystyczne? Czy poprosilibyście go o pomoc? 

Czy chcielibyście z nim porozmawiać i bliżej poznać, a może nawet zaprzyjaźnić.” 

 

 Podanie uczniom informacje o osobie Carlo jako podsumowanie i zakończenie metody 

„lajkowania”. 

„Każdy kto znał Carlo mówił, że był kimś wyjątkowym. Miał wielu przyjaciół i wielką 

pasję do Technologii 

Informatycznych, biegle posługiwał się różnymi programami komputerowymi. Kochał 

swoich rodziców, lubił spędzać czas u dziadków. Uwielbiał morze, podróże, rozmowy, 

bardzo szybko zaprzyjaźniał się z nowo poznanymi osobami, był otwarty dla wszystkich, 

dla każdego miał dobre słowo. Miał słoneczny i ciepły temperament, swobodnie 

rozmawiał z ważnymi i wpływowymi ludźmi, a także żebrakami których spotykał na 

ulicy. Carlo nigdy nikogo nie wykluczał.” 

 

 Następnie katecheta opowiada uczniom skrócony życiorys Carlo. 

„Carlo urodził się 3 maja 1991r. w Londynie gdzie pracował jego tata (w jednym z 

banków). We wrześniu powrócili do Mediolanu. Kiedy Carlo skończył 4 lata, rodzice 

zapisali go do przedszkola,  

a następnie do szkoły podstawowej, znajdującej się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

 

W dniu 16 czerwca 1998 roku Carlo wcześniej przystąpił do Sakramentu Komunii 

Świętej, dzięki specjalnemu pozwoleniu Arcybiskupa Pasquale Macchi. W dniu 4 maja 

2003 roku w kościele Santa Maria Segreta, Carlo przystąpił do Sakramentu 

bierzmowania. W wieku czternastu lat, Carlo rozpoczął naukę w Liceum Klasycznym 

przy Instytucie Leona XIII w Mediolanie. 

 

Ze względu na swoją uczynność i wesołe usposobienie Carlo zawsze znajdował się w 

centrum uwagi swoich przyjaciół, między innymi dlatego, że chętnie pomagał im przy 

obsłudze komputera i programów informatycznych.” 
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2. Wiara i życie Kościoła: Katecheta opowiada o przykładzie świętych którzy 

zainspirowali Carlo: Bernadetta Soubirous oraz pastuszkowie z Fatimy. Katecheta 

podkreśla, że Carlo zwraca się ku Niebu i swoim życiem na Niebo wskazuje. Carlo, żyje 

pamiętając o rzeczach ostatecznych i przez to jego życie staje się dynamicznym życiem 

dla innych. 

 

3. Aktualizacja odkrytej prawdy: (kształtowanie postawy). 

 Uczniowie analizują wskazówki jak zostać świętym, ułożone przez Carlo. 

 Katecheta zapoznaje uczniów z ostatnią częścią życiorysu Carlo, dotyczącą śmierci, 

ofiarowania swojego cierpienia za Kościół i Papieża, ogłoszenia Carlo błogosławionym 

przez Papieża.  

 Katecheta prezentuje witrynę wykonaną przez Carlo o Cudach Eucharystycznych. 

http://cuda-eucharystyczne.pl/ 

 Podanie tematu: "Być zawsze połączonym z Jezusem - oto mój plan na życie".– bł. Carlo 

Acutis. 

 

4. Utrwalenie – (praca indywidualna): Uczniowie zapoznają się z cytatami Carlo i 

wybierają jeden cytata dla siebie. 

 

5. Zapis do zeszytu – Notatką jest wybrany przez ucznia cytat. 

 
6. Podsumowanie – Katecheta podsumowuje katechezę na której uczniowie pokrótce 

poznali postać współczesnego świętego, który jest ich rówieśnikiem, kochał Pana Jezusa 

i każdego spotkanego człowieka. Ofiarowywał swój czas i cierpienie panu Jezusowi i 

drugiemu człowiekowi. Przez Papieża został ogłoszony błogosławionym i przykładem 

dla każdego z nas.  

 

7. Praca domowa: Wyszukanie na witrynie Carlo Acutisa w jakich miejscach i w jakim 

roku były Cuda Eucharystyczne w Polsce. 

 

8. Modlitwa na zakończenie katechezy. Ojcze nasz…  


