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Jest rzeczą p:o wszechnie wiadomą, że efekty pracy dydaktycznej zależą
w głównej mierze od jakości pracy nauczyciela i ucznia. ~owoczesna dy-.
daktyka uznaje tylko takie metody nauczania i uczenia ~ię, które wyzwalają wielostronną aktywność ucznia oraz w·dTażają do ~amodzielnego myślenia i skutecznego · działania. W prawidłowo przebiegającym procesie
dyda'k tycznym powinny wystąpić następujące rodzaje aktywności: intelektualna, sensomotoryczna, emocjonalna, werbalna i recepcyjna. Pierwsza stanowi podstawę i warunek wszelkiego twórczego myślenia tudzież
wywiera decydujący wpływ na kierunek czynności sensomotorycznych,
obejmujących różneg·o typu obserwacje, ·b adania i ·c elowo o·bmyślane działania. Nie do pomyślenia jest też wszelka praca twórcza bez aktywności
emocjonalnej, mającej swoje źródło w determinantach typu motywacyjnego, na które składają się takie em·ocje pozytywne, jak: ciekawość, zainteresowanie badanym problemem, pragnienie rozwikłania określonej
trudności, chęć odniesienia doraźnej korzyści z nauki, czyli to wszystko,
co psychologowie nazywają ,;prawem efektu"l. Z k·o lei akty~ność werbalna umożliwia uczniowi słowny opis podjętego działania, sformułowa
nie wnios'k ów z przeprowadz·ony·ch badań oraz określenie ich rezultatów.
Ponadto odbiór wi.adomoś-ci przekazywanych ucznl.om . przez nauczyciela
wymaga. z jego str\o ny należytego skupienia ·u wagi, czyli aktywnej postawy recepcyjnej, bowiem proces recepcji wiedzy może zachodzić tylko Vl
stanie uwagi napiętej i skoncentrowanej. (Olbrzy·mią rolę odgrywają w
tym względzie obok trady·cyjnych form przekazu werbalnego wszelkie
nowoczesne środki ekspozy·cyjne, jak: film, telewizja, prżeźrocza, nagrania ·płytowe i magnetofonowe
oraz
zapisy
grafoskop~we.) ·
.
Uczenie się, w którym wystąpi 'b rak 'k tórejkolwiek ·z wymienionych
wyżej aktywności, będzie przebiegało w sposób niepra·widłowy i oczekiwanych ·w ypików z pewnością nie ·d a.
Wszystkie wymienione wyżej rodzaje aktyvvności stanovvią podstawę
Por. T. T o m a s z e w ski, Ws~ęp do psychologii. Warszawa 1957; ·E. F l e m i n g, Unowocześnienie systemu dydaktycznego. Warszawa 1974.
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nauczania problemowego, szeroko stosowanego we współczesnej szkole -również w ramach lekcji języka polskiego.
Na temat efektywności nauczania problemowego wypowiadało się JUZ
wielu specjalistów od dydaktyki ogólnej, jak np.: W. Okoń 2 , Cz. Kupisiewicz3, K. Lech4, E. Flemings, K. Sośnicki6, W. Zaczyński7, R. Więc·
kowski8 i inni. Z polonistycznego puil!ktu widzenia zagadnieniem tym zaj-·
mowalisię m. in.: Z. Jopowicz9, J. Kulpalo, W. Słodkowskill, K. Dąbrow
skai2 i K. Lausz13. Sprawa rozwiązywania problemów nie jest zreszh!
wyłączną domeną zainteresowań dydaktyków. Zajmowali się nią od da·wna (oczywiście z innego punktu widzenia) także logicy i psychologowie.
Wszyscy oni zgodni są co do tego, że uczenie się przez rozwiązywanie
problemów rozwija samodzielne myślenie, uczy skutecznego działania,
wyzwala tak niezbędne we wszelkiej twórczej pracy emocje, a zatem nie
tylko wzbogaca wydatnie wiedzę wychowanka, lecz wywiera także wcale
niebagatelny wpływ na kształtowanie się jego osobowości i charakterul4.
W nauczaniu problemowym centralną postacią - podmiotem myślenia
- jest uczeń, występujący w roli badacza podejmującego samodzielne
operacje myślowe. Zadanie nauczyciela sprowadza się w tym wypadku
do roli kierownika i nadwrcy procesu uczenia s1ę . Służy on uczniom
swoją pomocą w rozwiązywaniu problemów i sprawdzaniu ich wyników,
podsuwa odpowiednią lekturę naukową.
Operacje myślowe w nauczaniu problemowym mają charakter wszechstronny i obejmują takie czynności, jak: porównywanie rzeczy lub zjawisk, ich analizę oraz syntezę, abstrahowanie i uogólnianie. Według amerykańskiego psychologa J. Deweya nauczanie problemowe przebiega w
pięciu zasadniczych etapach, obejmujących kolejno:
• W. Ok oń, U podstaw problemowego uczenia się. Warszawa 1964; tenże: w sprawie
budowy lekcji problemowej. Nowa Szkoła 1971, nr 4.
• Cz. Ku p i s i e w i c z, O efektywności nauczania problemowego. Warszawa 1965.
• K. L e c h, O nowy system nauczania. Kwartalnik Pedagogiczny 1962, nr 3; tenże: Problemy i wyniki badań nad jednością teorii i praktyki w procesie nauczania. (W:) Rocznik
Instytutu Pedagogiki. T. l. Warszawa 1955.
s E. F l e m i n g, Struktura lekcji problemowej. (W:) O intensyfikacji nauczania i wychowania. Praca zbiorowa pod red. W. Ok o n i a. Warszawa 1966.
• K. S oś n i ck i, Zadanie, pytanie, problem. Nowa Szkoła 1963, nr 5.
1 W.
Z a czyń ski, Dydaktyka. (W:) Pedagogika. Podręcznik akademicki pod red.
M. Godlewskiego, S. Krawcewicza, T. Wujka. Warszawa 1974.
• R. W i ę c k o w s k i, Problem t indywidualizacja w nauczaniu. Wrocław 1973.
• Z. J o p o w i c z, Nauczanie problemowe w zespoiach na lekcjach języka polskiego
w szkole średniej. Warszawa 1967.
•• J . Ku l p a, Nauczanie problemowe języka potskiego w kl. V-VIII. Warszawa 1971.
··u W. S ł o d k o w ski, O problemowym nauczaniu literatury. Polonistyka 1966, nr 1.
" K. D

ą

b r o w s k a, Zagadnienie aktywizacji w

nauczaniu języka polskiego w

ozkole

Warszawa 1964.
" K. L a u s z, Podstawowe problemy współczesnej metodyki literatury. Warszawa 1970.
" Por. J. D e w e y, Jak myślimy. warszawa 1957; z. P i e tra s i ń ski, Myślenie twórcze. Warszawa 1969; S. L. Rubin s z t ej n, Myślenie i drogi jego poznania. Warszawa 1962.
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natury teoretycznej lur)

praktycznej;

-.,
uświadomienie sobie problemu, na ·czyrri' ta trud·ność ·polega;
postawienie hipotezy wiodącej do przewidywanego rozwiązania tej
trudnoś~ci;

wypr·o wadzenie wnioskó\V z tej hipotezy na drodze rozumo\van.ia
inid ukcyj'nego bądź też ~dedukcyjnego;
spra·wdzenie ~otrzymanych rezultatów za p·omocą dalszej obser\vacji lu·b eksperymentuts.
Problemy powstają jedynie wtedy, gdy ucznio\vie ~dysponują okreś
lonym zasobem wiedzy. Brak wiadomoś·ci nie sprzyja powstawaniu sytuacji pr·o blemowych, nie rodzi pytań, wątpliwości, ·n ie stawia ucznia vv
pozycji badacza zagadnień bu~dzących jego zaintereso·w anie. Toteż \V nauczaniu problemowym sprawą zasadni·czą jest przede wszystkim wiedza
ucznia oraz skon,centrowana na przedmiocie badań jego aktywność urny··
słowa, emocjonalna, sensomotoryczna i werbalna.
Te podstawowe prawidła ·d y·d aktyki ogólnej ·obowiązują również w
nauczaniu problemowym literatury, które upowszechniło się w naszycł1
szkołach średnich w latach trzy·d ziestych ~dwu·dziestolecia międzyv1ojen
nego jako pewnego rodzaju reakcja na zbyt drobiazgow<l heurezę, zale--·
caną w odniesieniu ~do literatury przez takich dydaktyków, jak: K. Wóy~
cicki16, M. Kridl17, T. Czapezyński18 i inni. Łańcuszkowe, napr•owadzającp
pytania zaczęto zastępować dłuższymi, samodzielnymi wypowiedziarr\\
ucz·n iów na za·d any temat oraz dyskusją skon·centrowaną wokół wybranych problemów. Dyskusja jest zresztą do ~dzisiaj najczęściej stosowanq
w szkole średniej formą nauczania ·problemo·wego. Daje ona bowiem ucz,M
niom okazję ·do wypowiadania własnych sądów, wdraża do logicznego
myślenia i uzasadniania zajętego stan·o \viska, pomaga w formułowaniu
własny·ch wnioSków, wyrabia śmiałość i ·odwagę, rozbudza kry-tycyzn.1
i sam·ok·r ytycy.zm, tuidzież rozwija sprawność ·wysławiania się19. Aby dyskusja mogła przebiegać w sposób skoordynowany, musi mieć swego
kierownika. Zadaniem jego jest czuwanie nad tym, aby dyskutanci trzymali się tematu, przestrzegali ekonomii czasu i respektowali pra\vo każ:r. D e w e

y, op. cit., s. 31.
u K. W 6 y c i c k i, Rozbt6r literackt w szkole. Warszawa 1921.
11 M. K r i d l, Literatura polska wteku XIX. Cz. 1-5. Warszawa 1925-1933.
18 T. C z a p czyń ski, Metodyczny rozbiór ~,Pana Tadeusza" w .formie pytań. Do użytku
w szkolach powszednich, średnich i seminariach nauczycieLskich. Warszawa - Lublin 1920;
tenże: Metodyczny rozbiór powieści ,,Ogniem i mieczem". Poznań 1921-1922.
u Por. R. I n g a r d e n, O dyskusji owocnej sl6w kilka. Przegląd Kulturalny 1961, nr 48;
w. M a c i s z e w ski, sztuka dyskutowania. Warszawa 1967; T. P s z c z o ł o w s k i, . Umiejętność przekonywania i dyskusji. Warszawa 1963· :r. R u d n i a ń s k i, Sztuka kierowania
'
dyskusją. W książce tegoż autora: Umiejętność szkolenia.
zarys metod aktywizacji. Warszawa 1967; H. P o l a s z e k, Metoda dyskusyjna w nauczaniu języka pol.skiego. Polonistyka
1957, nr l.
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dego ucznia do repliki. Do obowiązków jego należy równie ż przełamy
wanie oporów uczniów ·nieśmiały·ch, zachęcanie ich .d o zabierania głosu,
wyzwalanie w nich takbownej szczerości, podsuwanie terminologii na ukowej i zadawanie pytań bezpośr ednich, skłaniających do uś ciślenia vvy ·
powiedzi, wreszcie podsu·m owanie wniosków końoowych.
Dyskusja jako forma nauczania pojawia się już w programie klasy
VI szkoły podstawowej i występuje we wszystkich następnych· latacl1
nauki
aż do klasy maturalnej ·włącz~ie2o, przy czym jedynie w dwócl1
~najwyżS'zych klasach licealn)T!ch kierow~nikiem jej może być wytypowa,ny
przez nauczyciela uczeń 21 . W poz.ostałych klasach rola ta przypada wyłącznie nauczycielowi.
Z przy;ezyn organi:zacyj~nyeh i wyeh;owawczych (~próblem dys,cypliiny,
ładu, porządku i sprawnego czuwania nad przebiegiem dyskusji) najlepiej jest przeprowadzać dyskusję z całym zespołem klasy, a nie w obrę
bie poszczególnych grup. Sprawą najważniejszą jest stworzenie odpowiedniej sytuacji problem·owej, z której wyłDni się następnie temat
do dyskusji. Okazję taką stworzy na pewno swobodna pogadanl(a z uczniami na temat przeczytanej lektury, obejrzanego filmu, spektaklu telewizyjnego, sztuki teatralnej czy wystawy. Ustalone z uczniami problemy do dyskusji m-ogłyby przybrać np. następującą postać:

Nad Niemnem E. Orzeszkowej
·powieść ciekawa czy nudna?
-- Czy film Jerzego Hoffmana vviernie od··d aje atmosferę Sierlkievviczowskiego Potopu?
- Problem ·c elu i s ensu życia w Pieśniach J. Kochanowskiego a w sonecie M. Sępa-Szarzyńskiego O nietrwałej miłości rzeczy świata
tego.
Czy twórczość I. Krasieleiego mogła stanowić skuteczny oręż \V
walce o unowocześnienie . społeczeństwa polskiego i naprawę obyczajów w XVIII w.?
Czyje racje uważasz za bardziej słuszne: Kreona czy Antygony?
Czy bohater szkicu Z. Nałkowskiej Przy torze kolejowym pastą
pił słusznie, skracając męki rannej Żydówki?
Czy Witold Korczyński, Janek Bobatyrawicz i Justyna Orzelslca
mogą służyć jako wzory ·osobowe dla dzisiejszej młodzieży?
Por. Program nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej. Język polski. Klasa V-VIII.
Warszawa 1971; Program nauczania liceum ogólnokształcącego. Język polski. Klasy I-IV,
Warszawa 1971. Obydwa programy umieszczają dyskusję w dziale "form wypowiedzi", co nie
jest bynajmniej określeniem ścisłym, gdyż dyskusja ze względu na swą formę organizacyjną
grawituje raczej w kierunku metod nauczania, a nie form wypowiedzi sensu stricto, do których zaliczamy: ·opisy, opowiadania, streszczenia, charakterystyki, rozprawki, recenzje itp.
!t Klasa
III: "Próby samodzielnego zagajenia, prowadze nia i podsumowania dyskusji"
(Prograrn ... , s. 25). Klasa IV: "Samodzielne zagajenie, prowadzenie i podsumowanie dyskusji"
!O

(Program ... ,

l

s. 32).
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Określ stopień odpowiedzialności

za zbrodnie hitleryzmu czoło
wych bohaterów dramatu Kruczkowskiego pt. Niemcy.
Wokulski- romantyk czy pozytywista?
Bronisz czy oskarżasz Maćka Chełmickiego?
Doktor Judym- bohater pozytywny czy negatywny?
W nauczaniu problemowym przy zastosowaniu formy dyskusyjnej sprawą bardzo ważną jest samo sformułowanie problemu jego redakcja
stylistyczna. Musi on niejako prowokować uczniów do wypowiedzi polemicznej, do formułowania sądów o charakterze kontrowersyjnym. Nie
ma dyskusji tam, gdzie temat lekcji stawia przed uczniami problem nie
dopuszczający możliwości zróżnicowanej wypowiedzi bądź też taką możliwość uwzględnia w stopniu minimalnym, jak np.:
Jakie zadania postawił przed młodzieżą polską A. Mickiewicz w
Odzie do młodości?
Motywy orientalne w Sonetach krymskich.
- Problem winy i kary w Dziadach cz. II.
- Elementy stylizacji ludowej w balladach Mickiewicza - itp.
Przy rozwiązywaniu tego rodzaju problemów wypadnie się posłużyć innymi niż dyskusja formami pracy, np. metodą analizy filologicznej, rozbioru dokumentacyjnego, heurezy czy nawet wykładu.
Przy formułowaniu tematu lekcji problemowej trzeba również zważać na to, aby nie zawierał on tezy oczywistej (np. : Czy Mickiewicza
można nazwać poetą narodowym?), aby nie był za szeroki (np.: Jaką
wartość wychowawczą przedstawia literatura współczesna?), ujęty nieprecyzyjnie i niedokładnie (np.: Opracowanie Lalki B. Prusa), sformufowany rozwlekle (np.: Dyskusja na temat sposobu potraktowania tematu
wiejskiego przez Wyspiańskiego w Weselu, Reymonta w Chłopach i Kasprowicza w sonetach Z chałupy) lub zgoła błędnie pod względem języ
kowym i merytorycznym (np.: Kompozycja i wątki w Panu Tadeuszu)22.
Temat lekcji problemowej nie może się odwoływać do wiadomości uczniom nie znanych (np.: Wpływ Żeromskiego na twórczość powieściową
okresu dwudziestolecia międzywojennego) i nie powinien sugerować rozwiązania problemu (np.: Patriotyzm młodzieży wileńskiej w świetle I ·
sceny III cz. Dziadów, Bohaterska walka z okupantem hitlerowskim
w świetle ?okolenia Czeszki, Trudna droga dziecka chłopskiego do oświa··
ty w latach zaborów na przykładzie Andrzeja Radka - itp.). Tematy
te muszą być ponadto przystosowane do poziomu wiedzy uczniów i sformułowane przy ich współudziale. Powinny one uwzględniać zarówno
problemy natury ideowej, wychowawczej, jak i estetycznej. Wynika to
" Podane
czycieli w

przykłady

prowadzeniu

Rzeszów 1970.

zaczerpnięto

języka

z dzienników lekcyjnych. Por. Metodyczne b!ędy nauPraca zbiorowa pod red. W. p a s t e r n i a k a.

polskiego.
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bowiem z samej istoty literatury, jej immanentnej struktury i społecznej
funkcji. Za pośrednictwem literatury pięknej uczeń poznaje świat, sty-ka się z różnymi ludźmi i nurtującymi ich problemami, uczy się ro-zumienia istoty piękna i rozwija swoje zamiłowania estetyczne. Lite-ratura kryje w sobie ponadto cenne wartości wychowawcze, uczy odróż-
niać dobro od zła, wpływa zatem na kształtowanie się charakteru ucznia,
jego stosunku do świata i ludzi.
Przy omawianiu lektury z pewnością spotkamy się z problemami,
których jednoznaczne rozstrzygnięcie jest niemożliwe. Np. w dyskusji
nad tematem: Nad Niemnem E. Orzeszkowej - powieść ciekawa czy
nudna? - na pewno część uczniów będzie się starała uzasadrnć tezę,
że jest to utwór nudny, część zaś że zajmujący i ciekawy. Pierwsi na
potwierdzenie swego sądu wysuną np. taki argument, że sprav.:y, o któ,rych pisze autorka, uległy dawno dezaktualizacji i nie po.ciągają już czytelników współczesnych. Kogo może bowiem dzisiaj zainteresować meza-lians Justyny i Jana, współżycie dworu ze wsią na Kresach Wschodnich,
ratowanie folwarku przed ruiną, ziemi przed przekazaniem w ręce nie-Polaków? Orzeszkowa -powiedzą jej przeciwnicy - zanudza czytelnika drobiazgowymi opisami szczegółów z życia codziennego mieszkańców
dworu i zaścianka, rozwlekle ujętymi opisami przyrody, które co chwila
rwą akcję, rozbijają na szereg luźno związanych epizodów. Zresztą sama
akcja toczy się leniwie, brak w niej momentów sensacyjnych, które by
przykuły uwagę czytającego, wywołały w nim dreszczyk emocji. A język
Orzeszkowej? -Zawiera on przecież taką patynę archaiczności, że w wielu miejscach staje się wręcz niezrozumiały i nikt już dzisiaj takim ję
zykiem nie mówi. W sumie powieść nudna i trudno przebrnąć przez
trzy opasłe tomiska23.
Natomiast miłośnicy talentu Orzeszkowej wypowiedzą zgoła odmienne opinie o tej powieści. Odnajdą w niej podobieństwo do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, będą się zachwycali pięknem opisów przyrody
nadniemeńskiej, urzeknie ich bogactwo realiów z życia codziennego.
Stwierdzą, że właśnie dzięki tym drobiazgowym opisom spraw zwykłych,
codziennych, czytelnik może wniknąć dokładnie w żyde bohaterów i nurtujące ich problemy. Archaiczny już nieco język utworu nie tylko nie
utrudnia lektury, lecz przeciwnie - lepiej uwydatnia atmosferę epoki,
a tym samym wciąga w nią bardziej czytelnika.
Podobna rozbieżność sądów może też wystąpić w przypadku problemu: Określ stopień winy czołowych bohaterów dramatu Kruczkowskiego Niemcy. Niezależnie od dość jednoznacznej sugestii autora, że najbardziej winnym człowiekiem jest w tym dramacie profesor Sonnen,. Wszystkie przytoczone w artykule opinie o lekturach są prawdziwe.
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
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bruch, mogą się ujawnić w trakcie dyskusji bardzo różne op1me. Jedni
np. za najbardziej cynicznego zbr-odniarza uznają fanatycznego hitlerowca - esesmana Willego, który zakatował na śmierć członka norvveskiego ruchu oporu i miał jeszcze czelność wyłudzić od jego matki
drogocenny naszyjnik, aby g:o z kolei podar-ować własnej matce. Dla
innych osobą bez skrupułów, bez litości, będzit: synowa Sonnenbrucha
Liesel, ze względu na to, że nie zawahała się wydać w ręce gestapo
bezbronnego więźnia, w dodatku dawnego przyjaciela d-omu, czego nawet nie odważył się uczynić esesman Willi. Nie cofnęła się przed zernstą nawet wtedy, gdy stało się sprawą jasną, że naraża życie członka
najbliższej rodziny (szwagierki Ruth). Jeszcze inni skłonni będą uznać
za największego zbrodniarza żandarma Hoppego, który z obawy o włas
ną skórę zabija bezbronne dziecko żydowskie, chociaż sam jest ojcem,
kocha swego syna, drży o jego bezpieczeństwo i w prywatnym życiu
cieszy się opinią "porządnego Niemca". Znajdą się wreszcie tacy uczniowie, którzy największą odpowiedzialnością za zbrodnie hitleryzmu
obarczą ludzi pokroju profesora Sonnenbrucha, a więc inteligencję niemiecką, uczonych, wynalazców, co to swoją codzienną pracą umacniali potencjał wojenny Hitlera i nie mieli na tyle odwagi, aby otwar-cie przeciw niemu wystąpić i jego zbrodnie potępić.
Sądy o charakterze kontrowersyjnym mogą też wystąpić w dyskusjach typu: Który z pisarzy jest ci bliższy - Staff czy Kasprowicz?
Sienkiewicz czy Prus? Żeromski czy Reymont? Nałkowska czy Dąbrovv
ska? Kawalec czy Redliński? - itp. Nie do rozstrzygnięcia są też problemy dotyczące stylów autorów i epok, jak np.:
Na podstawie Hymnu do Boga K-ochanowskiego i sonetu Sępa
-Szarzyńskiego O nietrwałej miłości rzeczy świata tego określ,
który z autorów posługiwał się piękniejszą polszczyzną?
Który ze stylów baTdziej przemawia do :ciebie - ,renesans czy barok?
- Który z pisarzy operował bardziej obrazowym stylem - Prus czy
Sienkiewicz? Leśmian czy Tuwim? -itp.
Każdy z dyskutantów na pewno wysunie w tych wypadkach swoje racje, które będzie starał się podbudować odpowiednimi argumentami,
w rezultacie czego otrzymamy bardzo zróżnicowane rozwiązania problemów. Może się zdarzyć, że na skutek rozbieżnoś·ci sądów do rozwiązania
problemów w ogóle nie dojdzie, ale i taka dyskusja spełni swoje dydaktyczne zadanie, bo umożliwi uczniom swobodną wymianę poglądów. Ar-·
bitralne stanowisko nauczyciela byłoby w tym wypadku zupełnie nie
na miejscu.
Są jednakże problemy, których jednoznaczne rozstrzygnięcie jest nie
tylko wskazane, ale nawet konieczne. Np. w związku z lekturą opowia-
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dai1 Borowskiego czy Ivledalionów Nałkowskiej wyłoni się z pewnoś
cią problem eutanazji. Przy charakterystyce Antoniego Kosseckiego z
l)opiołu i diamentu
problem moralnej odpowiedzialności człowieka
za popełnione czyny. · Także i w tych ~ypadkach dyskusja :rr1oże doprovvadzić do zarysowania różnych stanowisk, tym bar·d ziej że sprawy, o
których piszą Nalkowsl{a, Borowski czy Andrzejewski, są już dla uczrliów odległą historią i na wiele wy·darzeń z czasów wojny i okupacji
spoglądają już oni z innego punktu -vvidzenia niż pokolenie starsze, l{tóre przeżyło osobiście ponury ,d ramat tych czasów. Bywa i tal{ na lekcji,
że jak:iś uczeń bierze w obronę małomiasteczkowego franta z opowiadania
J:~ałl{owskiej Przy torze kolejowym, który skrócił męki rannej Żydówki,
strzelając do niej z pistoletu (zresztą na jej ·wyraźne życzenie). Ktoś inny
pochvvala cwaniactwo ·obozowe v·orarbeitera Tadeusza, który z całą świa
domością wyrządzonego zła zamienia z chory·m więź11iem-p~owstańcerr1
(też na jego życzenie) surowego buraka na kawałek chleba (Śrnierć pow ...
stańca). Zdarzają się i tacy, którzy usprawi.edliwiają obozowe występki
sztubowego K·osseckiego (jak to zresztą uczynił w pierwszej edycji swojej powieści sam Andrzejewski) wyjątkowy·mi warunkami życia w hitlerowskim kacecie. W e wszystkich wymienionych wyżej przypadkach
(i im podobnych) obowiązkiem nauczy·ciela jest zajęcie jednoznacznego
stanowiska, bowiem moralna -vvymowa tych faktów absolutnie nie do-·
puszcza jakiejkolwiek tolerancji. Tym, którzy mieliby w tych sprawach
wątpliwości, należy wyjaśnić, że zabija11ie ,,z litości", unicestwianie inny·ch
celem
zapewnienia
sobie
lepszych
warunków
egzystencji
pozos.
tanie zawsze zbrodnią, bez względu na towarzyszące okoliczn·ości.
Dyskusja jest vvprawdzie najczęściej stosowaną formą rozwiązywania
problemów, ale bynajmniej nie jedyną. W nauczaniu problemowym literatury posługujemy się też często metodą pracy w zespołach (grupach),
wykładem czy referatem ucznia. Urządzamy wystaw.ki, wyświetlamy
przeźrocza, filmy, odbieramy teleaudycje, korzystamy z płyt,oteki i taśnloteki, prowadzimy uczniów na wycieczki szlakami pisarzy, do n1uzeów,
teatru, na ko11certy, spotkania z pisarzami itp. Wszystkie wymjenione
vvyżej formy pracy mogą stanowić dogodny punkt \vyjścia do rozwią
zywania ·określonych problemów bądź też rozvviązywanie takowych znacz-nie ułatwić.
Praktyczn.e i efektywne tal{ z dy·d aktycznego, jak i z wychowawczego punktu widzenia są zwłaszcza lekcje problemowe z klasą podzieloną na kilkuosobowe zespoły (grupy) 2 4. Z -organizacyjnego punktu vvi-

-

Pisali na ten temat: J. B ar t e ck i, E. C h a b i o r, o nową organizację procesu nauc zani a. Warszawa 1962; z. J o p o w i c z, Nauczanie problemowe w zespołach na lekcjach
języka polskiego w s.~ koLe średniej, op. cit .; L.
S ł o w i ń s k i, z probLematyki wychowawczej na Lekcjach języka poZ.skiego w szkoLe średniej. Folonistyka 1973, nr 2.
!4
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trzy podstaw·owe ·w arianty pracy w zespo-

łach.

Pierwszy polega na podaniu wszystkim grupom jednego WSIJólnego
problemu do rozwiązania 25 • Zapisujemy np. na tablicy temat lekcji: Cechy stylu barokowego na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna;
następnie każdemu zespołowi przydzielamy do analizy jeden z następu
jących wierszy: Pieśń w obozie pod Zwańcem, Do trupa, Niestatek, Nadgrobek Perlisi, O sobie, Na kwiatki, W niebytności we Szwec-yjej. Uczniowie ·w grupach pracują samodzielnie, uzgadniają swoje poglądy na
temat determinantów kompozy·c yjnych, usytuowania podn1iotu lirycznego,
k·r eacji przedstawionego świata, zawartych w ut\vorze problemów, tropów i figur stylistycznych. W drugiej części lekcji (jednostka ,d wugodzinna) każdy zespół wyznaczy jednego z uczniów do głośnego odczytania
utworu, drugiego zaś
- do zreferowania ·wyników przeprowadzonej
analizy. Suma wniosków z analizy poszczególnych wierszy da rozwiązanie
problemu zawartego w temacie lekcji. W analogiczny sposób poatąpirny
w przypadku takich tematów, jak:
--- Człowiek i przyr,o da w Sonetach krymskich A. Mickiewicza,
- Ludowość w Balladach i romansach,
-- Humanizm w poezji Kasprowicza,
-- Gwara jako artystyczny element dzieła literackiego w twórczości
pisarzy okresu Młodej Polski itp.
•

•

Drugi wariant pracy w zespołach polega na roz\viązywaniu przez każ
dy zespół z :asobna innego problemu szczegółowego, wyprov\ladzonego
z ·problemu ogólnego. Przypuśćmy, że ten'latem lekcji, a zarazem prob-lemem ogóll1YI?J. będzie: Kariera Zenona Ziembiewicza. Poszczególne zespoły otrzymają do rozpr acowania następujące proble1ny cząstko-vve:
Jakie poglądy r1a życie wyzna-vvał Zenon \V młodości, vv ol{resie
studió\v?
- Kolejne etapy wrasta11ia Zenona vv środowisko burżuazyjno-zie
miańskie.

25

Ocena działalności społecz11ej Zenona na stanovvisku redaktora
Niwy i prezy<ienta miasta.
Czy Ziembievvicz ponosi ·odpowiedzialność za tragiczne wydarzenia
w czasie strajku robotników; jeśli tak, to jaki jest stopień jego
winy?
Jaką rolę w życiu Zenon.a odegrały d-vvie kobiety: Justyna Bogutówna i Elżbieta Biecka?
Wady i zalety charakteru Zenona.
Por. W. P a s t e r n i a k, Organizacja procesu poznawania Lektury szkoLnej. warszawa

1974.
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W jakim sensie tytuł powieści Granica odnosi się do osoby Zenona
Ziembiewicza?
Rozpatrzmy jeszcze inny przykład. Tematem lekcji niech będzie np.:
Problematyka społeczna w powieści Reymonta pt. Chłopi. Poszczególnym
zespołom przydzielimy następujące problemy cząstkowe :
-

-

Struktura

społeczna

Reymontowskich Lipiec.
w gromadzie poszczególnych warstw społecznych.
Walka o ziemię i jej różnorakie aspekty (rodzinny, gromadzki).
Konflikt między gromadą a dworem i kolonistami.
Praca jako miernik wartości człowieka i podstawa jego egzystencji
w społeczności wiejskie j.
Jednostka a gromada wiejska (pojęcie moralności gromadzkiej).
Czy przedstawiony przez Reymonta obraz stosunków społecznych
na wsi odpowiada prawdzie historyczne j (tu konieczne odwołanie
się do wiadomości z historii czy do dzieł innych pisarzy, np. Że 
romskiego).
Współżycie

W obydwu wyżej przedstawionych wypadkach suma wniosków z rozpatrywania problemów szczegółowych da nam rozwiązanie problemu głów-·
nego.
Trzeci wreszcie wariant pracy w zespołach za punkt wyjścia obiera
pracę domową ucznia, wykonaną indywidualnie w domu. Nauczyciel
uzgadnia z zespołami problemy, które poszczególni uczniowie powinni
samodzielnie przemyśleć w domu w oparciu o wskazany tekst - wyszukać odpowiednie cytaty, zgromadzić materiały na poparcie wysuniętych
hipotez i sformułować odpowiednie wnioski. W klasie natomiast nastąpi
w ramach zajęć poszczególnych zespołów analiza wykonanej pracy do-mowej, integracja je j wyników i wspólne uzgodnienie rozwiązaniu problemu ogólnego. Powołajmy się na konkretny przykład. Przyjmijmy, że
nauczyciel planuje lekcję na temat roli fołkloru w Chłopach Reymonta. Trzy zespoły otrzymują polecenie zebrania uwag na temat zwyczajów wiejskich, związanych ze świętami kościelnymi, z kolejnymi porami
roku, z wydarzeniami w życiu rodzinnym i gromadzkim. Członkowie
zespołów wykonują tylko cząstkę pracy ogólnej. I tak np. w zespole
I poszczególni uczniowie zwrócą uwagę .na zwyczaje towarzyszące jarmarkowi (I, 89), obieraniu kapusty (I, 132), zmówinom Boryny z Jagusią (I,
148, 153-157), zaduszkom (I, 162), weselu Boryny (I, 202-231, 241-255) 26 •
W zespole II - na Wigilię (II, 68), pasterkę (II, 88-89), święta Bożego
Narodzenia (II, 95), przęślicową wieczornicę (II, 186-208), chodzenie z
niedźwiedziem (II, 189), zapustny wtorek (II, 228). W zespole III na
" W nawiasach oznaczono t o m i
T . 1-4. Warszawa 1970.
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Falmową Niedzielę

(III, 46, 49), Wielkanoc (III, 112-114, 116-128), chodzenie z kogutkiem (III, 148), p·r ocesje majo\ve (III, 216, 218), Boże Ciało
(III, 289-295), chrzest (III, 161).
Zespół IV otrzyma za zadanie zebranie wiadomości na temat ubiorów Księżaków łowickich (II, 87; I, 202; IV, 185). Zespół V zajmie się
pieśniami, zagadkami, przysłowiami i ·opowieściami ludowy,mi (I, 202-231;
II, 207; I, 153-157 i in.). Zespół VI
probierne mstylizacji g-..varowej,
językiem utworu; zespół VII zaś
usytuovvaniem postaci narratora (osoby mocno zżytej ze środowiskiem wiejskim, ·d oskonale zorientowanej we
wszystki·c h sprawach bohaterów, jed·n ak spoglądającej na życie grornady
z pewnego dystansu i nie należącej do przedstawionego świata).
Rozważania uczniów na powyższy temat powin-ny doprowadzić do
.
wniosku, że folklor w Chłopach nie stan-owi żywiołu samoistnego, lecz
jest wtopiony w poetycką wizję dzieła. Jest on jego podstawowy·m
komponentem
na równi z przyrodą i z pracą chłopów, ich życierr1
osobistym, rodzinnym i gromadzkim. Wyniesienie i upoetyzowanie folkloru ma za zadanie podkreślenie niezwykłej rangi społecznej i moralnej starodawnych tradycji, ich ogromneg·o vvpływu na zachowanie,
styl życia, mentalnoś-ć i wyobrażenie ·o świecie bohaterów tej chłopskiej
epopei. Jako materiał pomoc-niczy przy opracowywaniu tego problemu
można podsunąć uczniom monografię M. Rzeuskiej o Chlapach Reymon.
ta 27 oraz tomik z Biblioteki Analiz Literackich w ·opracovvaniu S. Lichańskiego28.
Próez dyskusji, pracy w zespołach, st~osujemy ró\vnież niekiedy w nauczaniu problemowym metodę wyl~:ładu lub referatu. W piervvszym przypadku problem rozwiązuje sam nauczyciel w toku odpowiednio skonstruowanej prelekcji, w drugim
uczeń. Tematem wykładu nauczyciela
powinny być tylko te zagadnienia, któ-rych uczeń z braku .d ostatecznej
wiedzy nie jest w stanie samodzielnie opanovvać albo których opanowanie zabrałoby mu zbyt wiele czasu. Toteż formę wykładu stosujemy
najczęściej w pod·s u·mov1ap.iu dorobku L:leovvego i artystyez,n ego jakiejś
epoki literackiej, przy syntezie twórczości pisarza lub też prezentacji
autorów, których dzieła nie figurują w spisie lektur obowiązl{owych czy
uzupełniających, jak np. w wypadku M. Prousta, E. Zoli, R. Rollanda,
J. Kadena-Bandrowskiego, W. Gombrowicza i innych 29. Wykład taki powinien być urozmaicony
trafnie
dobranymi
cytatami
z
dzieł omavvianycl1
•
pisarzy, pokazem fotografii, albumów, ·opracowań naukowych lub recenzji. Niebagatelną rolę w zbliżeniu pisarza (nie objętego spisem lektur) do
•

M. R z e u s k a, "Chlopi" Wł. St. Reymonta. Warszawa 1950.
2
s S. L i c h a ń ski, "Chłopi" W. S. Reymonta. Warsza·w a 1971. BAL.
21 Por. L. S łowi ń ski, O niektóryeh
kłopotLiwych tematach w programie klasy III
l i ceum ogólnokształcącego. Folonistyka 1973, nr 1.
21
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ucznia może odegrać umiejętne streszczenie utworu przez prelegenta, z
wyeksponowaniem najważniejszych problemów. Wykład taki zachę ci z p ewnością ucznió-vv do zawarcia bliższej znajomości z pisarzem.
Referaty natomiast, odpowiednio ukierunkowane problemowo, mogq
okazać się ·b ardzo pożyteczne przy repetytoriach w klasie maturalnej. Icl1
wadą generalną jest to, że nie aktywizują ogółu u·czniÓ\iV, · tylko jed-nostki. Toteż aby zerwać z ·biernością słuchaczy, po każdyn1 referacie
należałoby zaaranżować dyskusję na temat poruszonych w nim spra·w .
Rzecz jasna, że temat referatu powinien być uczniom podany do wia·domości na kilka ·d ni przedtem, tak aby mogli się do dyskusji odpowiecl-nio przygotować. Umiejętnie stosowana :m etoda referatowo-dyskusyjn a
będzie stanowiła dobre przygotowanie do przyszłych zajęć seminaryjnych
.
na studia-ch wyższycl1.
Operowanie różny·mi formami nauczania problemowego położy lcres
monotonii i sztampie na lekcjach języka polskiego, zbliży uczniów do leictury szkolnej, pozwoli głębiej ją przeżyć, wniknąć lepiej w jej problematykę i kształt artystyczny, nauczy ich myśleć i pracować w sposób
samodzielny
a samodzielność stanowi przecież podstawową zasadf~
nowoczesnego systemu dydaktycznego.
•

•
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Summary
~rhe

modern didactics considers only su·c h methods of teaching and lear-rling which help to initiate various kin·d s of pupils activity (intellec··tual, sensoTimotor, emotional, verbal, and receptional) which train therr1
ir1 independent thinking and in efficient activity. One of the methods
that fulfils those requirements is the method of problem teaching, often
used in teaching Polish language and literature. Its foundatior1s were
laid by the American psychologist and edu·c ation ist J. Dewey, vvho also
•
defined the structural model ·of a problem lesson, discerning its five
basie links. They are: thefacing of some ·d ifficulty o.f either a theoretical or pra-ctical nature by a pupil (i. e. the creation of a p]}oblem situation), the realization of what this ·d ifficulty ·c onsists of (the problem formtllation), the search for its solution (the framing of hy·potheses), the coming to ·c onclusions, the -c hecking of results, their arrangement
and
their
.
usage for new situations.
The problem teaching of Polish langttage in a secondary scho·o l may
take many different forms during the lessans 1Nhich are as follows:
-

the collective discussion supervised by the teacher himself, or by
some pupil appointed by him;
- the work in smali gr·o ups a·c cording to three variants: l. all the
groups solve the same problem, 2. each group works on some partia! problem, bein=
g a part of the main problem, 3. the individual
pupil's homework is checked in the classroom by the group;
- the teacher's lecture;
- the pupil's report.
The very for.m ulation of a subject matter, its stylistic versior1 has a
crucial meaning for the problem lesson.· The subject matter for a problem
lesson must be clearly and unequivocally defined and must not transgress the pupil's knowledge. Various kinds of pupil's activity as well as
the satisfactory effects of didactic vvork cannot be obtained \Vitbout a
elear determination and understanding of the ai·m s of the lesson.
Transbted by

Elżbieta

Margul

