4.

Objawienia prywatne –
czy muszę w nie wierzyć?

Cele lekcji – wymagania ogólne
♦♦ ukazanie problemu objawień prywatnych w kontekście wiary;
♦♦ zapoznanie z niektórymi zatwierdzonymi przez Kościół objawieniami prywatnymi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
♦♦ definiuje pojęcie „objawienie prywatne”;
♦♦ sam podaje różnice między objawieniem publicznym i prywatnym;
♦♦ określa, co stanowi o prawdziwości objawienia prywatnego;
♦♦ własnymi słowami wyjaśnia związek objawienia z wiarą;
♦♦ określa cel objawień prywatnych;
♦♦ po lekcji wymienia kryteria uznania prawdziwości objawień;
♦♦ podaje przykłady objawień prywatnych uznanych przez Kościół i udziela informacji na temat jednego wybranego objawienia.

Wartości
♦♦ chęć pogłębienia pobożności;
♦♦ życie wiarą.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Metoda – odgadnij temat. Nauczyciel czyta kilka zdań z podręcznika (tekst pod
ramką Zastanów się, s. 27). Następnie prosi uczniów o sformułowanie tematu
lekcji oraz określa cele lekcji.

Rozwinięcie tematu
Metoda – prezentacja multimedialna. Nauczyciel przygotowuje prezentację
multimedialną, która powinna zawierać następujące elementy: kryteria uznania
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prawdziwości objawień; definicja objawienia prywatnego; rozumienie objawienia publicznego; cel objawień prywatnych; wiara a objawienia prywatne; najbardziej znane przykłady objawień prywatnych. Prezentacja może być przerywana
krótkimi wypowiedziami uczniów.
Metoda – news. Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy, każdej
wręcza kartkę formatu A4. Zadanie grup polega na napisaniu krótkiej informacji o jednym wybranym objawieniu prywatnym. Uczniowie mogą korzystać
z podręcznika (ramka Przeczytaj, s. 28) bądź z internetu. Po zakończonej pracy
nauczyciel wymienia kartki między grupami tak, aby wszyscy uczniowie przeczytali wszystkie newsy.
Podsumowanie: w historii chrześcijaństwa odnotowano tysiące objawień
prywatnych. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Choć nie
należą one do depozytu wiary, jednak pomagają w głębszym przeżywaniu Objawienia Chrystusa.

Zakończenie
Nauczyciel podkreśla, że istnieją objawienia prywatne zatwierdzone przez Kościół. Bóg przez takie wydarzenia daje znaki swojej obecności. Objawienia prywatne nie wnoszą nowych treści do depozytu wiary, ale przypominają o tym, jak
ważne jest życie wiarą.

Notatka
Treść Zakończenia.

Korelacja z edukacją szkolną
♦♦ informatyka – wykorzystanie prezentacji multimedialnej;
♦♦ język polski – umiejętności pisania krótkich informacji.

Inne możliwości realizacji
Można znaleźć w internecie krótki film np. o Fatimie lub Lourdes i poprosić
uczniów, aby wypisali najważniejsze informacje w trakcie jego oglądania. Temat
można zakończyć dyskusją na temat opinii uczniów o objawieniach prywatnych.
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