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chęcenie, złość, gniew, furia i ma zw ykle charakter obronny. U m otyw ow a
ne gniewem reakcje agresywne są zw ykle krótkie, mało sprecyzowane, ale
dramatyczne i skierowane przeciw określonemu obiektowi. Autor om aw ia
nego hasła uważa, że przejawy poważnej agresywności należy ukarać przez
krótkie osłabienie kontaktu z zainteresowanym lub nieokazywanie mu m iłości.
Potem należy cały problem w spólnie omówić, W ipracy w ychow awczej można
pomóc osobie agresywnej w różny sposób. Można zacząć od ukazywania
przykładów, m odeli samoopanowania. Dalej można ćwiczyć w sam oopanowyw aniu i w skazyw ać na szkodliwość agresyw nego zachowania. W ażnym jest
rozwijanie znajomości z szerszym kręgiem osób i zdolności zwierzania się
innym. Doświadczenie uczy bowiem , że znajomi rzadziej prowokują do
agresyw ności niż obcy.
Drugą, trudniejszą formą agresywności jest tzw. agresywność instrum en
talna. Jest ona zachowaniem zdobytym drogą uczenia się, gdy np. dzięki
agresywnem u zachowaniu osiągnęło się znaczne sukcesy. Ta agresywność
prowadzi do poważnych szkód zarówno u samego podmiotu, jak i otoczenia.
W jej usuwaniu można zacząć od rozwoju zaufania w e w łasne siły, a zw łasz
cza um ożliw ienie sukcesów na innej drodze niż agresywne postępowanie.
N ależy też przedstawić wzory nieagresywnego postępowania oraz uczyć spo
kojnego rozwiązywania konfliktów. W terapii m oże być pomocne ukazywa
nie, że agresyw ne postępow anie szkodzi nie tylko innym, ale także samemu
zainteresowanem u. Trudniej jest w wypadku, gdy zachowanie agresywne
stało się nawykiem .
Często najlepszą pomocą jest tu zmiana środowiska. Nie należy też
dopuścić, by dzięki zachowaniu agresywnem u mógł ktoś osiągnąć sukcesy.
N iekiedy może być skuteczna kara (nie fizyczna), np. krótka izolacja. N aj
w ażniejszym jest jednak zawsze ukazanie, że cele, do osiągnięcia których
dąży się przez zachowanie agresywne, dadzą się osiągnąć także sposobami
akceptowanym i przez społeczeństwo.
Po dokładnym om ówieniu hasła o agresji spójrzmy przykładowo na treść
hasła o terapii opartej o zabawę. Wydaje się, że w ystarczy tu ogólne omó
w ienie. Autor tego hasła podkreśla, że terapia oparta o zabawę jest jednym
z rodzajów terapii dziecięcej. Zwraca dalej uwagę na to, że dziecko jest
szczególnego rodzaju pacjentem w terapii. Zabawa jest formą wyrażania się
u dziecka jak m owa u dorosłych. W poradnictwie należy znać dobrze nie
tylko rodzaje zabaw, ale także ich związek z rozwojem fizycznym i psychicz
nym dziecka. Autor om awia także różne teorie terapii opartej o zabawę oraz
znaczenie różnych elem entów jak np. w yposażenie sali dla terapeuty, czy
rodzaj zabawek. W końcu porusza krótko zagadnienie kształcenia terapeutów.
Omawiany poradnik przeznaczony jest nie tylko dla tych, którzy wprost
zajmują się poradnictwem. Może on także okazać się dużą pomocą dla ro
dziców. Przez swoją zwięzłość, która nie pomija jednak istotnych problemów,
staje się formą podręcznej pomocy.
ks. Kazim ierz Piwowarski, Monachium
Bärbel VEIT, Reinhard VEIT, Religion in vierten Schuljahr. Zehn Unterrichtsentwürfe m it 32 Kopiervorlagen und 8 Dias, Zürich-Köln-Lahr 1978,
Benziger Verlag — Verlag Ernst Kaufmann, s. 152 + 32 + 8 diapozytywów.
Do żadnego przedmiotu szkolnego nauczyciel w RFN nie posiada tylu
i tak różnorodnych propozycji i m ateriałów, jak do nauczania religii. Rynek
księgarski zalewają różnego typu podręczniki dla dziecka, komentarze dla
nauczyciela z propozycjami przeprowadzenia lekcji, m odele. Katecheta nie
ma łatw ego wyboru. Książka Bärbel i Reinharda V e i t zawiera zbiór szkiców
do lekcji religii w klasach czwartej szkoły podstawowej i to zarówno dla
katolików, jak i ewangelików. Powstała ta propozycja z m yślą o nauczycie
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lach, którzy Uczą n ie tylko religii, a le także innych przedm iotów i niek o
niecznie religią mają w centrum swoich zainteresowań, a w ięc dla pedago
gów zajmujących się nauczaniem religii „ubocznie”. Dlatego przedstawione
szkice są krótkie i przejrzyste w sw ej budowie. Przygotowanie lekcji z pomo
cą tych m ateriałów nie wym aga od w ykw alifikow anego nauczyciela w ielkie
go w ysiłku. Autorzy proponują dziesięć grup tem atycznych, z których każda
opracowana jest na sześć godzin lekcyjnych. W sumie w ięc nauczyciel religii
znajduje w tej książce ńa 150 stronach 60 gotowych projektów lekcji. Każda
grupa tem atyczna poprzedzona jest krótkim (4—5 stron) wprowadzeniem
teologiczno-dydaktycznym .
Aby proponowane lekcje m ogły być interesujące, autorzy kładą nacisk
na środki audiowizualne: film y krótkometrażowe, diapozytywy, obrazy, opo
w iadania i pieśni. Poniew aż na terenie RFN znajduje się dobrze zorganizowa
na sieć diecezjalnych i państw owych w ypożyczalni środków dydaktycznych
(A V -M edienzentrale), jak również nauczyciel każdego fachu posiada do sw ej
dyspozycji biblioteczkę, w ięc zdobycie proponowanych przez autorów środ
ków audiowizualnych nie przedstawia specjalnego problemu.
Charakterystycznym jest dobór tematów. Autorzy zaczynają od pytania
o m iejsce człowieka w św iecie stworzonym przez Boga. N atychm iast zwracają
uwagę na istnienie chorych, kalek. W tym kontekście ukazują osobę Jezusa
Chrystusa, pytają o sens uroczystości Bożego Narodzenia, wskazują na moc
Paschy przetwarzającej człowieka. N astępnie przechodzą do zagadnienia
w spólnoty chrześcijańskiej z uwzględnieniem problemu podziału i ekumeniz
mu. Ostatnie grupy tem atyczne powracają znów do problemu egzystencji
ludzkiej jak śm ierć, grzeszność człowieka, pokój w świecie.
Autorzy pragną przedstawić nauczycielom religii szkice lekcji, w których
szczególne m iejsce zajm uje uczeń ze sw ym i pytaniami, problemami czy
żądaniami. Przy bliższej jednak analizie konkretnych jednostek lekcyjnych
trudno dostrzec to zorientow anie na uczniów. M ateriały zawarte w książce
zorientowane się mocno na założony z góry tem at, który ujęty jest zwykle
w szechstronnie. Autorzy w ysilają się również, by każdą godzinę lekcyjną
urozmaicić, uczynić ją interesującą i w yzw olić aktywność uczniów. Często
jednak można m ieć w ątpliw ość, czy zadania, jakie uczniowie m ają wykonać
są na miarę uczniów klasy czw artej i czy one są celowe.
Dla polskiego katechety proponowana książka nie przedstawia większej
wartości. Bez m ożliwości korzystania z konkretnych film ów, diapozytywów,
obrazów czy pieśni, jednostki lekcyjne ujęte w książce są praktycznie nie do
przeprowadzenia. Pozycja jest jednak interesująca dla wykładow ców kateche
tyki jak również dla zespołów redagujących pomoce katechetyczne w naszym
kraju.
ks. A n drzej S pław ski SJ, W arszawa-M onachium
Exodus. R eligionsunterricht 2. Schuljahr. Lehrerkom m entar era rb eitet von
T. E g g e r s , G. L a n g e, G. M i l l e r , D. W a g n e r , M ünchen-Düsseldorf 1978,
K ösel-Verlag — Patmos Verlag, s. 344.
W ciągu ostatnich czterech lat Związek K atechetów Niem ieckich (RFN)
opublikował serię m ateriałów do nauki religii w szkole podstawowej (odpo
wiednik naszych klas I—IV). Zespół autorski związany ściśle z tym związkiem
opracował nie tylko podręczniki dla dzieci i komentarze dla nauczyciela, ale
również zeszyty dla uczniów z zadaniami do wykonania i zestawy pomocy
audiowizualnych. Cała seria nosi wspólny tytuł Exodus. Jako ostatni tom
serii ukazał się w roku 1978 komentarz dla nauczyciela na klasę drugą.
Ponieważ zarówno podręczniki dla dziecka, jak i pozostałe materiały
odbiegają bardzo od tego, co w iększości adresatów znane jest jako „kate
chizm ” czy „podręcznik” do nauki religii, autorzy w wprowadzeniu do ko
mentarza dla nauczyciela przedstawiają obszernie swoją koncepcję.

