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I. Cele nauczania religii muzułmańskiej: 
 

1. Uświadomienie potrzeby zdobywania wiedzy religijnej niezbędnej w dalszym życiu 

zgodnym z zasadami Islamu. 

2. Kształtowanie świadomości przynależności do wspólnoty muzułmańskiej, 

obowiązków wobec niej, odnajdywanie własnego miejsca w życiu religijnym. 

3. Kształtowanie umiejętności odkrywania Boga poprzez znaki w otaczającym świecie. 

4. Poznanie podstawowych prawd wiary. 

5. Uczenie języka arabskiego w zakresie niezbędnym do spełnienia obrzędów 

muzułmańskich i czytania Koranu. 

6. Nauczanie modlitwy i innych podstawowych praktyk muzułmanina w życiu 

codziennym. 

7. Zachęcanie do czynnego, świadomego uczestnictwa w modlitwach zbiorowych, 

nabożeństwach świątecznych, życiu muzułmańskim. 

8. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, osobowości na podstawie systemu 

wartości islamu. 

9. Wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości z zakresu historii islamu, zasad 

islamu, dziedzictwa kulturowego, religijnego, obrzędowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Charakterystyka programu. 
 
Proponowany program zakłada realizację treści kształcenia wynikających z podstawy 

programowej nauczania religii muzułmańskiej.  

Podstawę programu stanowią cele ogólne, treści nauczania i oczekiwane osiągnięcia 

uczniów na zakończenie każdego etapu edukacyjnego. 

Treści nauczania określone w podstawie programowej nauczania religii 

muzułmańskiej podzielono na cztery grupy:  

Grupa I – klasy I-III Szkoły Podstawowej 

Grupa II – klasy IV – VI Szkoły Podstawowej 

Grupa III – Gimnazjum 

Grupa IV – Szkoły ponadgimnazjalne. 

Na zakończenie każdego etapu określono oczekiwane osiągnięcia uczniów w zakresie 

wiedzy (co uczeń powinien wiedzieć?), umiejętności (co uczeń powinien umieć?) i postaw 

(jakie wartości powinien cenić? Jaką postawę powinien prezentować?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. 1. PROGRAM NAUCZANIA – GRUPA I (klasy I – III szkoły podstawowej) 

 
I. Koran i inne źródła wiedzy o Islamie. 

1. Koran – księga objawienia. 

a) Co to jest Księga Boga? 

b) Co to jest objawienie? 

c) Kto otrzymał objawienie? 

d) Treść objawienia. 

e) Nauka na pamięć krótkich sur (rozdziałów) z Koranu: Al-Fatiha, Al – Ichlas, An – 

Nas, Al – Falak. 

f) Nauka alfabetu arabskiego. 

g) Wokalizacja spółgłosek arabskich. 

II. Obrzędowość i kult muzułmański. 

1. 5 podstawowych obrządków islamskich na podstawie hadisu (tradycje pozakoraniczne) 

o 5 filarach islamu (wprowadzenie nazw). 

2. Czystość ciała i otoczenia. 

3. Obowiązek i sens modlitwy – wprowadzenie. 

4. Modlitwy dobowe obowiązkowe: 

a) nazwy modlitw 

b) pory modlitw 

5.  Ogólne omówienie modlitw świątecznych (bajramowych) – tradycje świąt. 

6. Podstawowe wiadomości dotyczące postu. 

7. Zachowanie się na mizarze (cmentarzu muzułmańskim). 

III. Dogmaty muzułmańskie na podstawie źródeł islamu. 

1. Filary wiary. 

IV. Historia islamu. 

1. Biografia Proroka Muhammeda. 

V. Etyka muzułmańska. 

1. Obowiązki muzułmanina wobec Boga. 

2. Obowiązki wobec siebie. 

3. Obowiązki wobec ludzi. 

4. Obowiązki wobec środowiska naturalnego. 

 



III. 2. PROGRAM NAUCZANIA – GRUPA II (klasy IV – VI szkoły podstawowej) 
 

VI. Koran i inne źródła wiedzy o islamie. 

1. Podstawowe informacje o Koranie – powtórzenie. 

2. Treści objawień (Historie Proroków, zasady etyczne, dogmaty, pouczające przykłady). 

3. Związek Proroka Muhammeda z Koranem 

a) powołanie Proroka (Grota Hira), 

b) treść pierwszego objawienia, 

c) reakcja Proroka Muhammeda i otoczenia na pierwsze objawienie. 

4. Związek między objawieniem a czasem objawienia: 

a) długość całego objawienia, 

b) czas, w którym Koran został objawiony (sury mekkańskie, medyńskie). 

5. Nauka na pamięć krótkich sur (rozdziałów z Koranu): An - Nasr, Al- Kafirun,              

Al- Masad, Al – Kurajsz, Al- Kausar, Al – Maun. 

6. Pisownia: 

a) podstawy w łączeniu liter arabskich na piśmie i w czytaniu, 

b) sylabizowanie i wymowa wyrazów arabskich. 

7. Inne źródła wiedzy o islamie: 

a) pojęcie hadisu (tradycje pozakoraniczne), 

b) podział hadisów ze względu na tematykę. 

8. Hadisy (tradycje pozakoraniczne): 

a) hadis nr 1, 

b) hadis nr 3. 

VII. Obrzędowość i kult muzułmański. 

1. Omówienie obrzędowości islamu na podstawie hadisu o 5 filarach islamu. 

a) brzmienie oraz znaczenie szahady. 

b) modlitwa i jej znaczenie. 

c) sens postu w Ramadanie. 

d) sens jałmużny jako wymiana lub prawo. 

e) historia pielgrzymki do Mekki. 

2. Czystość ducha, ciała i otoczenia. 

a) czystość moralna. 

b) stan czystości i nieczystości. Czynniki unieważniające stan czystości. 

c) praktyczna nauka wykonywania łudu (ablucji). 



d) podstawowe informacje o ghusl (rytualnej kąpieli) i tajemun (oczyszczenia suchego). 

e) środowisko naturalne. 

f) unikanie kontaktu z określonymi substancjami. 

3. Obowiązek i sens modlitwy na podstawie wersetów z Koranu i hadisów. 

4. Modlitwy dobowe – fard (obowiązkowe). 

5. Warunki modlitwy. 

6. Praktyczne wykonywanie nawoływania do modlitwy (azan) i wezwania do modlitwy 

(ikama). 

7. Ilość składowych części modlitwy (rakat). 

8. Samodzielne wykonywanie modlitwy (gesty, myśli, słowa). 

9. Omówienie modlitw nadobowiązkowych (sunna): 

a) bajramowe – świąteczne, 

b) dżuma – piątkowe, 

c) tarałih – ramadanowe, 

d) sunny towarzyszące dziennym modlitwom, 

e) kijam – nocne, 

f) inne. 

10. Obowiązek i sens postu na podstawie wersetów z Koranu i hadisów. 

a)  szczegółowe zasady dotyczące postu. 

b)  jałmużna kończąca post – Zakat al.-Fitr 

c)  czynności zalecane w poście. 

d)  podstawowe informacje o Tarałih – modlitwie nadobowiązkowej w Ramadanie oraz o 

Kadyr Nocy (Nocy Przeznaczenia). 

e)  dni, w których post jest zalecany. 

III. Historia islamu. 

1. Historia Ka’aby (Dom Modlitwy w Mekce zbudowany przez Proroka Abrahama i jego 

syna). 

2. Opowieści o prorokach. 

3. Biografia Proroka Muhammeda. 

IV. Etyka muzułmańska. 

1. Obowiązki wobec Boga. 

2. Obowiązki wobec siebie. 

3. Obowiązki wobec ludzi. 

4. Obowiązki wobec środowiska naturalnego. 



III. 3. PROGRAM NAUCZANIA – GRUPA III (gimnazjum) 
 

I. Koran i inne źródła wiedzy o islamie. 

1.   Forma Koranu: 

a) podział Koranu tematyczny (nazwy sur, treści objawienia: pouczające przykłady, 

zasady etyczne, dogmaty, historie proroków), 

b) podział do czytania dżuzy – sufry (części). 

2. Nauka na pamięć krótkich sur (rozdziały z Koranu) i fragmentów sur: Al – Asr, Al - 

Humaza, Al – Fil, Al – Karia, Ajatul Kursi, Alif Lam Mim, At – takasur, Az – Zalzala, 

Al – Kadr). 

3. Specjalne znaki występujące w kopiach Koranu w języku arabskim (np. znaki 

przestankowe, sedżda attilała – skłon przy recytacji Koranu). 

4. Ćwiczenia w pisowni wyrazów arabskich oraz czytaniu Koranu. 

5. Powtórzenie wiadomości o hadisach (tradycje pozakoraniczne). 

6. Wybrane hadisy z „40 hadisów Nałałija”. 

II. Obrzędowość i kult muzułmański. 

1.   Powtórzenie wiadomości o 5 filarach islamu. 

2. Czystość moralna, ciała i otoczenia 

a) sens zachowania czystości, 

b) stan czystości i nieczystości. Czynniki unieważniające stan czystości, 

c) szczegółowe omówienie wykonywania Ghusl (rytualna kąpiel), 

d) praktyczna nauka wykonywania Tajamun (oczyszczenie suche). 

3. Modlitwy dobowe – fard (obowiązkowe): 

a) umiejętność prowadzenia modlitwy zbiorowej (obowiązkowej), 

b) umiejętność wykonywania sudżud as – sahu (skłon) – wynikającego z niedopatrzenia 

w modlitwie, 

c) inne regulacje dotyczące modlitwy (odrabianie modlitw, modlitwa podróżującego oraz 

chorego). 

4. Szczegółowe omówienie modlitw nadobowiązkowych (sunna): 

a) bajramowe – świąteczne 

b) dżuma – piątkowe 

c) tarałih – ramadanowe 

d) sunny towarzyszące dziennym modlitwom 

e) kijam – nocne 



f) inne. 

5. Zajęcia praktyczne w Ramadanie (miesiąc kalendarza muzułmańskiego). 

6. Sens i obowiązek jałmużny na podstawie hadisów (tradycje pozakoraniczne). 

7. Sens i historia Meczetów w Mekce i Medynie. 

8. Co to jest kalendarz muzułmański? Umiejscowienie świąt (bajramów) i dni 

świątecznych w kalendarzu muzułmańskim. 

9. Zachowanie się na mizarze (cmentarz muzułmański). 

III.  Historia islamu. 

1. Biografia Proroka Muhammeda. 

2. Czterech pierwszych kalifów (przywódców muzułmańskich). 

3. Historia islamu w Europie i w Polsce – dorobek kulturowy. 

IV. Etyka muzułmańska. 

1. Postawa muzułmanina w stosunku do Boga. 

2. Postawa muzułmanina w stosunku do bliźniego. 

3. Postawa muzułmanina w stosunku do własnej osoby. 

4. Postawa muzułmanina w stosunku do środowiska naturalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 4. PROGRAM NAUCZANIA – GRUPA IV (szkoła średnia) 
 

I. Koran i inne źródła wiedzy o islamie. 

1. Podsumowanie wiadomości o Koranie z poprzednich lat. 

2. Nauka na pamięć sur: Al - Adijat, Al - Bajina, At – Tarik, Ad - Duha, Al - Lajl, At - Tin, 

Al - Alak, Ostatnie wersety sury Al-Bakara (Amana Rasulu), z sury Al - Haszir, 

fragmenty sury Jasin (końcowe wersety sury Jasin oraz od 36 do 40). 

3. Tedżłid – zasady recytacji Koranu. 

4. Wybrane hadisy (tradycje pozakoraniczne) ze zbioru „40 hadisów Nałałija”. 

a) literatura, która zawiera hadisy 

b) osoby, które zbierały hadisy. 

5. Inne źródła wiedzy o islamie: 

a) Fatła.(opinia naukowców muzułmańskich). 

II. Obrzędowość i kult muzułmański. 

1. Powtórzenie wiadomości o 5 filarach islamu. 

2. Czystość moralna, ciała i otoczenia – powtórzenie. 

a) wybrane problemy czystości moralnej, cielesnej i czystości otoczenia. 

3. Geneza modlitwy. 

4. Geneza postu. 

5. Zajęcia praktyczne w Ramadanie. 

6. Jałmużna. 

a) wprowadzenie i przypomnienie wiadomości o jałmużnie (hadisy – tradycje 

pozakoraniczne), 

b) ogólne przepisy (regulacje) dotyczące jałmużny, 

c) obliczanie jałmużny (wybrane przykłady). 

7. Pielgrzymka. 

a) pora pielgrzymki, 

b) rodzaje pielgrzymki, 

c) ofiara pielgrzymkowa. 

8. Kalendarz muzułmański 

a) nazwy miesięcy w kalendarzu muzułmańskim. 

b) daty świąt (bajramów) i dni świątecznych. 

9. Azan – tradycja przyjęcia do społeczności wiernych. 

10. Nikah (ślub muzułmański). 



11. Dżanaza (pogrzeb muzułmański). 

a) przygotowanie zmarłego do pogrzebu, 

b) modlitwa pogrzebowa, 

c) pochówek. 

12. Mizar (cmentarz muzułmański). 

a) tradycja związana z grobami. 

III. Nauka języka arabskiego. 

IV. Dogmaty muzułmańskie na podstawie źródeł islamu. 

1. Rozszerzenie treści o wersety z Koranu i hadisy (tradycje pozakoraniczne). 

V. Historia islamu. 

1. Islam i inne religie monoteistyczne. 

a) religie monoteistyczne (wspólna tradycja abrahamowa). 

2. Biografia Proroka Muhammeda. 

3. Rozwój cywilizacji islamu (nauka i kultura). 

4. Historia islamu w Europie i w Polsce. 

VI. Etyka muzułmańska. 

1. Postawa muzułmanina wobec Boga. 

2. Postawa muzułmanina wobec bliźniego. 

3. Postawa muzułmanina wobec siebie. 

4. Postawa muzułmanina w stosunku do środowiska naturalnego. 

5. Etyka muzułmańska wobec problemów współczesności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Oczekiwane osiągnięcia ucznia 
 

Grupa I 

Uczeń zna: 

a) alfabet arabski, 

b) sury (rozdziały) z Koranu: Al-Fatiha, Al-Ichlas, An-Nas, Al-Falak, 

c) 5 filarów (obowiązków) islamu, 

d) nazwy i pory modlitw dziennych, 

e) nazwy świąt bajramowych (świątecznych), 

f) filary wiary, 

g) główne wydarzenia z życia Proroka Muhammeda. 
 
Uczeń potrafi: 

a) wokalizować spółgłoski arabskie. 
 
Uczeń prezentuje postawę: 

a) jest zaciekawiony i otwarty na poznanie Boga i prawd wiary, 

b) doświadcza radości z uczestnictwa w życiu religijnym, 

c) odkrywa swoje miejsce w grupie rówieśniczej i we wspólnocie muzułmańskiej 

prezentując postawę życzliwości i szacunku wobec rówieśników, dorosłych i całej 

wspólnoty. 
 
Grupa II 

Uczeń zna: 

a) szczegółowe informacje o Koranie, 

b) na pamięć sury (rozdziały) z Koranu: An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Masad, Al-Kurajsz, 

Al-Kausar, Al-Maun, 

c) na pamięć hadis (tradycje pozakoraniczne) nr 1 i nr 3 ze zbioru „40 hadisów Nałałija”, 

d) szahadę (deklaracja wiary) w języku polskim i arabskim, 

e) czynniki unieważniające łudu (ablucję), 

f) azan (nawoływanie do modlitwy) i ikamę (wezwanie do modlitwy), 

g) ilość rakatów (składowych części modlitwy) dla poszczególnych modlitw dziennych, 

h) modlitwy nadobowiązkowe, 

i) sens postu i jego zasady, 

j) historię Kaby (Domu Modlitwy w Mekce zbudowanego przez Abrahama i jego syna), 



k) historię wybranych proroków, 

l) najważniejsze wydarzenia z życia Proroka Muhammeda, 

m) obowiązki wobec Boga, siebie, innych oraz środowiska naturalnego. 
 
Uczeń potrafi: 

a) łączyć litery arabskie na piśmie i w czytaniu, 

b) sylabizować wyrazy arabskie, 

c) wykonać łudu (ablucję), 

d) ocenić czy istnieją warunki do wykonania modlitwy, 

e) samodzielnie wykonać modlitwę łącząc gesty, myśli i słowa. 
 
Uczeń prezentuje postawę: 

a) reaguje na niewłaściwe zachowanie, 

b) ma świadomość przynależności do wspólnoty muzułmańskiej, 

c) ceni wartości wynikające z zasad wiary muzułmańskiej, 

d) szanuje, życzliwie odnosi się wobec rodziców, osób starszych, 

e) okazuje szacunek świętej księdze islamu – Koranowi, 

f) gotowości do dzielenia się z innymi, 

g) tolerancji i wybaczania. 

 

Grupa III 

Uczeń zna: 

a) podział Koranu: tematyczny i do czytania, 

b) sury (rozdziały z Koranu) z pamięci: Al – Asr, Al - Humaza, Al – Fil, Al – Karia, 

Ajatul Kursi, Alif Lam Mim, At – Takasur, Az – Zalzala, Al – Kadr), 

c) wybrane hadisy (tradycje pozakoraniczne) z „40 hadisów Nałałija”, 

d) czynniki likwidujące stan czystości i wywołujące nieczystość rytualną, 

e) sens i obowiązek jałmużny, 

f) przebieg najważniejszych wydarzeń z życia Proroka Muhammeda, 

g) najważniejsze dokonania pierwszych kalifów, 

h) historię islamu w Europie i w Polsce – dorobek kulturowy, 

i) wybrane wymagania etyki muzułmańskiej. 

 
Uczeń potrafi: 

a) poprawnie łączyć litery w wyrazy, 



b) rozpoznawać specjalne znaki w kopiach Koranu w języku arabskim (np. znaki 

przestankowe, sedżda attilała – skłon przy recytacji Koranu), 

c) czytać proste fragmenty z Koranu, 

d) wykonać ghusl (rytualna kąpiel) i tajemun (suche oczyszczenie), 

e) prowadzić modlitwę zbiorową, obowiązkową, 

f) wykonać sudżut as-sahuł (skłon wynikający z niedopatrzenia w modlitwie), 

g) odrabiać modlitwy dzienne, 

h) wykonać modlitwę podróżującego oraz chorego, 

i) uczestniczyć w modlitwach: świątecznych, piątkowych, tarałih (specjalnych w 

miesiącu Ramadanie), sunnie (nadobowiązkowych) towarzyszących dobowej 

modlitwie, kijam (nocnych), 

j) umiejscowić święta i dni świąteczne w kalendarzu muzułmańskim, 

k) zachować się na mizarze. 
 
Uczeń prezentuje postawę: 

a) przewiduje konsekwencje własnych wyborów, 

b) wyraża własną opinię, pogląd, 

c) aktywnie uczestniczy w modlitwie, 

d) przestrzega zasad religii muzułmańskiej w codziennych sytuacjach życiowych, 

e) właściwie odnosi się wobec własnego zdrowia i innych, 

f) uznaje swój błąd, przeprasza, dziękuje. 

 

Grupa IV 

Uczeń zna: 

a) sury (rozdziały z Koranu) z pamięci: Al - Adijat, Al - Bajina, At – Tarik, Ad - Duha, 

Al - Lajl, At - Tin, Al - Alak, Ostatnie wersety sury Al-Bakara (Amana Rasulu), z sury 

Al - Haszir, fragmenty sury Jasin (końcowe wersety sury Jasin oraz od 36 do 40), 

b) wybrane hadisy (tradycje pozakoraniczne) z „40 hadisów Nałałija” oraz osoby, które 

zbierały hadisy, literaturę zawierającą hadisy, 

c) inne źródła wiedzy o islamie – fatła (opinia naukowców muzułmańskich), 

d) wybrane problemy czystości moralnej, cielesnej i czystości otoczenia, 

e) genezę modlitwy i postu, 

f) ogólne przepisy dotyczące jałmużny, 

g) porę, rodzaje pielgrzymki i ofiarę pielgrzymkową, 



h) nazwy miesięcy kalendarza muzułmańskiego, 

i) daty świąt muzułmańskich i dni świątecznych, 

j) tradycje muzułmańskie: azan (tradycja przyjęcia do społeczności wiernych), nikah 

(ślub muzułmański), dżanaza (pogrzeb muzułmański),  

k) tradycje związane z grobami, 

l) budowę zdania arabskiego, 

m) dogmaty muzułmańskie na podstawie źródeł islamu, 

n) źródło religii monoteistycznych (wspólna tradycja abrahamowa), 

o) osiągnięcia cywilizacji islamu w zakresie nauki i kultury na przestrzeni dziejów, 

p) wybrane wymagania etyki muzułmańskiej. 

 
Uczeń potrafi: 

a) recytować Koran przestrzegając wybrane zasady Tedżłidu, 

b) radzić sobie z wybranymi problemami czystości moralnej, cielesnej i otoczenia, 

c) obliczać jałmużnę, 

d) zbudować proste zdanie imienne i czasownikowe (przedstawianie się, opisywanie 

otoczenia, w którym żyje oraz swoich przeżyć), 

e) omówić biografię Proroka Muhammeda na podstawie wybranej literatury, 

f) orientować się w problemach współczesności, które próbuje rozstrzygnąć etyka 

muzułmańska. 

 
Uczeń prezentuje postawę: 

a) świadomie, czynnie włącza się w życie muzułmańskie, 

b) prezentuje refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych, 

c) modlitwą okazuje wdzięczność, skruchę, prosi o przebaczenie, 

d) ocenia postawy własne i innych ludzi, 

e) rozwiązuje trudne sytuacje zgodnie z zasadami wiary, 

f) stosuje w życiu codziennym ogólnie przyjęte zasady etyczne, 

g) rozumie pojęcie prawdziwej miłości w różnych aspektach życia ludzkiego, 

h) samodzielnie analizuje zjawiska zachodzące we współczesnym świecie, 

i) czynnie uczestniczy w praktyce świętego miesiąca Ramadanu (postu). 

 

Oczekiwane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności podlegają 

formułowaniu standardów wymagań i pomiarowi dydaktycznemu, zaś w zakresie postaw 

nauczyciel nie określa standardów wymagań i nie dokonuje pomiaru dydaktycznego. 



V. Uwagi o realizacji programu. 
 
Proponowany program stanowi nauczycielowi punkt wyjścia w zakresie jego 

interpretacji. Nauczyciel może go uzupełniać o dodatkowe zagadnienia wynikające                 

z zainteresować uczniów i własnych aspiracji. Pozostawia swobodę doboru metod, form 

organizacyjnych, określenia godzin na realizację zagadnień, wykorzystania środków 

dydaktycznych. Ważne jest, aby organizując proces dydaktyczno – wychowawczy 

uwzględniać specyfikę rozwojową uczniów, dobierać stosowne do wieku i predyspozycji 

intelektualnych adekwatne metody i formy pracy. W grupie I (klasy I – III szkoły 

podstawowej) należy wykorzystywać spontaniczną ciekawość dziecka, rozbudzać motywację, 

wyzwalać działanie. Stosować obok metod podających metody aktywizujące (zabawy, 

inscenizację, opowiadanie, opis, prace plastyczne, gry dydaktyczne). W grupie II (klasy IV – 

VI szkoły podstawowej) należy pogłębiać wiedzę religijną i systematyzować ją. Pomocne w 

realizacji tych zadań będą zarówno metody tradycyjne jak i poszukujące oraz oparte na 

praktycznym działaniu. Ważne jest aktywizowanie uwagi przez urozmaicone treści                 

i różnorodność metod. Do wprowadzenia w modlitwę służą metody instruktażowe, a na 

kolejnych etapach metody medytacyjne. W grupie III (gimnazjum) wskazane jest jak 

najpełniejsze stosowanie metod problemowych (praca z tekstem źródłowym, dyskusja), które 

pozwalają aktywnie poszukiwać odpowiedzi na nurtujące uczniów problemy i pobudzić ich 

zaangażowanie. W grupie IV (szkoły ponadgimnazjalne) zaleca się wykorzystywać 

kreatywność młodzieży, ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie, proponować metody 

dyskusyjne, wykład, polemikę, analizę i interpretację tekstów źródłowych, referaty. 

Nauczyciel powinien pełnić rolę przewodnika, który ukierunkowuje, inspiruje, wspiera, 

kształtuje umiejętności samokształcenia, znajdowania samodzielnej odpowiedzi na nurtujące 

pytania. 

Proponowany program jest adresowany zarówno do nauczyciela poszukującego jak     

i posiadającego mniejsze doświadczenie w nauczaniu. 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Ewaluacja programu. 
 

Po wdrożeniu programu wskazane jest przeprowadzenie ewaluacji w celu uzyskania 

informacji zwrotnej o jego merytorycznej wartości oraz o tym, w jakim stopniu 

zaproponowany program umożliwia realizację celów edukacyjnych przewidzianych w 

podstawie programowej nauczania religii muzułmańskiej. 

Badania powinny dotyczyć: 

- oceny osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw na poszczególnych 

etapach kształcenia 

- skuteczności stosowanych metod nauczania w oparciu o ten program 

- organizacji zajęć edukacyjnych 

- postrzegania koncepcji programu przez nauczycieli, uczniów, rodziców. 

Jako narzędzia ewaluacji mogą posłużyć testy kompetencji dla uczniów, ankiety dla 

nauczycieli, uczniów i rodziców. Zaleca się monitorowanie programu na bieżąco, w każdym 

roku nauczania. 

Ewaluacja pozwoli ocenić przydatność programu oraz uzyskać informacje niezbędne 

do jego modyfikacji. 
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