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Co czwarty gimnazjalista
przyjdzie znudzony!
O kształceniu aktywnego odbiorcy dzieła literackiego napisano
wiele prac. Dominują postulatywne, aktualizujące mariaż dydaktyki
języka polskiego z literaturoznawstwem i językoznawstwem. Sporo
miejsca w wypowiedziach postulatywnych zajmują krytyczne uwagi
na temat pracy nauczycieli. Tym przypisuje się rolę autorytarnego
znawcy, który na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinien zamienić czynność sterowania odbiorem lektury na samodzielne czytanie tekstu, gdyż indywidualny dialog z lekturą wychodzi naprzeciw
najnowszym tendencjom. Chodzi m.in. o antropologiczną teorię tekstu i proces uczenia się 1.
Pozostając w kręgu systemowych zaleceń, np. o łagodnym pokonywaniu progów edukacyjnych i sprawdzaniu na maturze umiejętności z III i IV etapu kształcenia, warto postawić pytanie, z jakimi zasobami i z jakimi nawykami przyjdzie do szkoły średniej gimnazjalista.
Odpowiedzi szukaliśmy w publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych Liczą się nauczyciele. Za znamienne uznaliśmy trzy:
– choć prawie 70% uczniów jest zdania, że nauczyciel zachęca ich do
dyskutowania, to jednak, według deklaracji co czwartego gimnazjalisty, uczniowie niechętnie uczestniczą w dyskusji o utworze,
– większość [polonistów pracujących w gimnazjum – E. N.] […] nie
potrafi wymienić strategii interpretacyjnych, które wykraczają poza
analizę strukturalną, a uwzględniają inwencję i samodzielność myślenia oraz angażują emocje uczniów,
– schematyzm nauczycielskich działań, brak związku między analizą i interpretacją czy wprost brak interpretacji, a także to, że za
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rozumieniem tekstu nie podąża rozumienie wpisanej w tekst sfery
wartości 2.
Od czego powinien zatem rozpocząć nauczyciel w liceum? Ma
dwie drogi: przytulić problem zdiagnozowany w sondażu albo angażowanie emocji i edukację aksjologiczną położyć u podstaw własnych
projektów metodycznych. Własnych, które uwzględnią najbardziej
znane cele edukacji humanistycznej w mikroświecie ucznia – człowieka rozmawiającego o zasadach ludzkiego postępowania, wolności, granicach wiedzy i własnym uczestnictwie we współtworzeniu
rzeczywistości.
Nadto co trzeci uczeń pozostaje bierny, nie uczestniczy w dyskusji,
nauczyciel ponosi porażkę w stymulacji uczniowskiego zaangażowania 3.
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