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JJ Nieszkolne formy
wypowiadania się 

edukacji LESZEK TYMIAKIN

55

Dla znacznej części dzisiejszych uczniów -  przedstawicieli pokolenia ekra
nowego -  czytanie lektur szkolnych lub redagowanie tzw. wypracowań kla
sowych czy domowych łączy się z wykonywaniem czynności ocenianych 
przez nich jako nużące i nieprzydatne.

Młodzi ludzie obecnie chętniej wybierają 
obraz, który umożliwia prostszy, szybszy 
i atrakcyjniejszy przekaz. Książkę zastępuje 
się ekranem telewizyjnym, monitorem kom
putera albo wyświetlaczem telefonu komór
kowego. Urządzenia te wyznaczają nowy 
sposób funkcjonowania człowieka w otacza
jącym go świecie, zmieniając też jakość mię
dzyludzkiej komunikacji.

Dzieci i młodzież przyzwyczajają się do coraz 
szybszego tempa narracji, skrótowości, zmien
ności, reguł montażu, kodów dźwiękowych. I co
raz częściej po prostu nudzą się tradycyjnym, 
powołnym tempem opowiadania1.

Członkowie społeczeństwa sieciowego -  
zarówno w odbiorze przekazów, jak i w re
akcjach na nie -  sprowadzają do minimum 
wysiłek własny, preferując wysokie tempo 
przepływu informacji, skutkujące nierzadko 
fragmentarycznością, „wideoklipowością” 
czy powierzchownością realizacji słownych. 
Negatywny wpływ ekspansywnych form 
transmisji wiadomości przez wymienione 
wyżej przekaźniki widoczny jest także w nie
pokojącym zanikaniu interpersonalnego cha
rakteru -  z natury przecież typowo ludzkiej -  
wymiany myśli i słów.

Na szczęście również w epoce spazmatycz
nej komunikacji istnieje niezmienna od po

koleń, specyficzna dla człowieka potrzeba 
zdobywania wiedzy i kształcenia, wprawdzie 
nieco innych niż kiedyś, ale wciąż niezbęd
nych do generowania właściwych zacho
wań społecznych, rozlicznych umiejętności, 
w tym -  sprawności językowych. I chociaż 
zmienia się jakość kontaktu werbalnego, mo
dyfikowanego m. in. przez modne narzędzia 
porozumiewania się, to ludzie nadal będą 
mówili, pisali, słuchali i czytali, więc wyko
rzystywali do komunikowania się z drugim 
człowiekiem przede wszystkim język, a tro
sce o jego zasadniczą, instrumentalną rolę, 
jak wolno optymistycznie zakładać, towarzy
szyć będzie nieustannie pogłębiane rozumie
nie znaczenia indywidualnie zróżnicowanej, 
ale stałej zależności, mówiącej o tym, że im 
bogatszy i precyzyjniejszy język osobniczy, 
tym większa możliwość fortunniejszego prze
kazania własnych myśli, a w konsekwencji -  
pełniejszy kontakt jednostki z otoczeniem.

Zmian, dokonujących się pod wpływem 
kultury (rewolucji) multimedialnej, nie moż
na ani zatrzymać, ani (tym bardziej) odwró
cić. Nauczycielowi pozostaje jednak całkiem 
sensowne rozwiązanie, którego istota tkwi

' T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, 
ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.
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W relacji nauczyciel-uczeń wysoką 
frekwencję osiągają zwłaszcza 
pytania, instrukcje i polecenia 
dydaktyczne.

w dokładniejszym zapoznaniu się z nimi, po
równaniu starego z nowym, wyjaśnianiu 
uczniowi szkodliwości jednych i ułatwieniu 
akceptacji innych zjawisk współczesności.

Przykładem dostosowywania się szkoły do 
dynamicznych warunków zewnętrznych stać 
się może kształcenie nowych umiejętności 
w zakresie społecznego porozumiewania się. 
Nie oznacza to bynajmniej rezygnacji z uza
sadnionego dydak
tycznie pisania rozpra
wek czy sporządzania 
opisów przedmiotu, 
postaci, sytuacji, kra
jobrazu lub przeżyć 
wewnętrznych -  cho
dzi jedynie o to, by edukacja polonistyczna 
przestała być skansenem tradycyjnych form  
komunikowania. Szansę na poprawę takiego 
stanu rzeczy daje poszerzanie repertuaru 
szkolnych form wypowiedzi i potraktowanie 
na podobnych prawach dotychczasowych 
treści programowych z tymi sposobami wy
powiadania się ucznia, które przyswaja on 
poza salą lekcyjną.

Akty mowy
Za jedno z kluczowych pojęć, istotnych 

dla udanej wymiany myśli i słów, uznać na
leży kategorię sytuacji, która -  po pierwsze -  
nadaje formę przekazywanym treściom, jed
nocześnie je warunkując, po drugie -  stano
wi projektowany rezultat, do którego osią
gnięcia dąży wypowiadający się podmiot. 
Z reguły bowiem mówimy i piszemy w okre
ślonym celu, co oznacza, że poprzez własną 
aktywność mowną chcemy wygenerować za
kładaną sytuację, w tym również pożądane 
zachowania odbiorcze.

Spójne z kontekstem i potwierdzone przez 
adresata właściwym rozumieniem oraz od
powiednim działaniem, wypowiedzi szczę
śliwe -  jak nazywał je J. L. Austin -  zawsze 
wymagają od użytkowników języka udanej 
realizacji gatunkowej. Można założyć, że po
jęcie gatunku  łączy się z wzorcem określonej 
werbalizacji, natomiast ukonkretnienie tego 
wzorca następuje w ramach każdorazowego,

jednostkowego wykonania, czyli aktu mowy. 
Wzorce gatunkowe, a także umiejętności ich 
wykorzystania w dokonującym się tu i teraz 
procesie komunikacyjnym, przyswaja się lub 
nabywa albo przez akwizycję naturalną, albo 
w drodze edukacji zinstytucjonalizowanej, 
przy czym ani w klasie, ani w niniejszym szki
cu nie sposób przybliżyć całego, obszernego 
przecież zbioru istniejących aktów mowy.

Wypada jednak wspo
mnieć o wybranych, 
rozpoczynając na przy
kład od takich, z któ
rymi uczeń styka się 
w sali lekcyjnej, gdzie 
traktuje się je głównie

jako narzędzia poznania, do tego stopnia 
oczywiste, że w odczuciu współuczestników 
dyskursu szkolnego często niewymagające 
głębszego zastanawiania nad ich strukturą 
czy świadomego doskonalenia sposobów ich 
realizacji.

Wymienić tu trzeba przede wszystkim 
stwierdzenia, zawierające informacje zależne 
od tematu lekcji. Nauka poprawnego odbio
ru tych autonomicznych wypowiedzeń ma 
niekwestionowany wpływ na powiększanie 
zasobów wiadomości, jakimi potencjalnie 
mógłby dysponować młody człowiek, a więc 
bezpośrednio przekłada się na poziom kształ
cenia. Zbliżone znaczenie posiadają też w y
powiedzi dyrektywne. W relacji nauczyciel- 
uczeń wysoką frekwencję osiągają zwłaszcza 
pytania, instrukcje i polecenia dydaktyczne. 
Stosuje się je w celu wywarcia wpływu na 
działania odbiorcze, czyli zasadniczo są one 
werbalizowane po to, aby uzyskać rozezna
nie w wiedzy uczniowskiej lub by tę wiedzę 
sukcesywnie rozbudowywać. Ich właściwa 
percepcja, podobnie jak rozumienie aserty- 
wów, także stanowi niezbędny warunek do 
prawidłowego przyswojenia treści progra
mowych. Praktyka komunikacja (niekoniecz
nie już tylko szkolna) potwierdza zarówno 
potrzebę posługiwania się wypowiedziami 
autorytarnymi, opartymi na egzekwowaniu 
sankcji (np. groźba, nakaz, rozkaz, zakaz, 
żądanie), jak i dyrektywami wyraźnie łagod-
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niejszymi. Do przywołanego typu czynności 
illokucyjnych, tj. wyrażających określoną in
tencję nadawczą, zalicza się struktury z expli- 
cite performatives albo takie, które nie za
wierają powierzchniowych czasowników 
performatywnych (wykonawczych). Nie spo
sób więc przecenić ćwiczeń w skutecznym, 
lecz nienachalnym proszeniu, taktownym 
proponowaniu lub zapraszaniu, łagodnym 
ostrzeganiu, w stosunkowo mało inwazyj
nym i nieupokarzającym odbiorcy doradza
niu czy zalecaniu zrobienia czegoś albo kul
turalnej, choć stanowczej odmowie. W cza
sach relatywizmu wartości zwłaszcza ostatnia 
z przywołanych form nabiera specjalnego 
znaczenia.

Odmowę traktuje się jako element gry, czyli 
postępowania zgodnego z przyjętymi przez inter
lokutorów jako członków danej społeczności ję
zykowej regułami, które określają możliwe po
sunięcia konwersacyjne na każdym etapie inter
akcji1.

Umiejętność ta może okazać się niezwykle 
przydatna w konfrontacji z ludźmi naznaczo
nymi różnymi patologiami społecznymi, po
dobnie zresztą jak przemyślana zgoda.

Zasygnalizowany tu aspekt formacyjny 
można przybliżać uczniom przy wskazywa
niu różnic między przekazem perswazyjnym 
i manipulacyjnym, z których pierwszy ma na 
względzie dobro odbiorcy albo odbiorcy 
i nadawcy, drugi -  wyłącznie nadawcy. Kwe
stie wychowawcze zaznaczą się zapewne przy 
kształceniu sprawności w formułowaniu kon- 
wencjonaliów, czyli takich aktów mowy, jak: 
powitanie, podziękowanie, gratulacje lub 
kondolencje, ale również przy werbalizacjach 
zauważalnie rzadszych współcześnie (a jakże 
potrzebnych w relacjach międzyludzkich) 
przeprosin -  następujących w efekcie wykro
czenia jednej ze stron wymiany myśli i słów 
przeciw normom grzecznościowym -  czy na
leżących do komisywów, wiążących obietnic.

Niektóre z wymienionych typów wypo
wiedzi będą służyły autoprezentacji, w tym 
świadczyły o kulturze osobistej mówiącego, 
inne uznawaniu albo kwestionowaniu auto
rytetu, kolejne -  generowaniu reakcji ocze

kiwanych lub pozyskiwaniu przychylności 
odbiorczej, a niekiedy nawet schlebianiu in
terlokutorowi. Warto też pamiętać o umie
jętnym stosowaniu takich, których celem jest 
wprawienie adresata przekazu w dobry na
strój, co dokonuje się m. in. przez fortunne 
użycie komplementu albo przez rozbawianie 
wspólrozmówcy. W drugim przypadku naj
prawdopodobniej przydatny okaże się żart, 
który zasadza się na
efekcie niezgodności (w szerokim tego słowa zna
czeniu) między dosłownym (literalnym) rozu
mieniem komunikatu o pewnym stanie rzeczy 
a innym rozumieniem, jakie przyjmuje (zakłada) 
odbiorca wypowiedzi. Nadawca komunikatu za
kłada, że odbiorca wie, że nie należy wypowiedzi 
rozumieć dosłownie, a ponadto sądzi, że odbior
ca nie spodziewa się, że nadawca powie właśnie 
to, co mówi. Nadawca mówi z nastawieniem, że 
porównanie komunikatu z jego dosłownym 
(„wyobrażonym”) rozumieniem wywoła u od
biorcy poczucie niezgodności, które stanie się po
wodem śmiechu21.

Podobnym celom służą dowcipy oraz ka
wały. Część z nich -  poprzez mówienie tego, 
czego adresat nie przewiduje lub czego się 
wstydzi -  może onieśmielać odbiorcę, a nie
kiedy nawet ośmieszać go czy wręcz upoka
rzać, choć, jak się wydaje, częściej wykorzy
stywane są w takiej funkcji akty pragmatycz
ne w rodzaju obelgi lub zniewagi. Wyczulając 
uczestników dyskursu szkolnego na nieetycz- 
ność podanych jako przykładowe zachowań 
mownych, należałoby równocześnie powie
dzieć, iż odsłanianie czyichś słabości lub wy
rażanie negatywnych sądów o odbiorcy może 
zaistnieć także w wyniku zastosowania w in
terpersonalnej komunikacji mniejszych 
struktur niż akt mowy.

Mikroakty
Jednym z częstszych tego typu zabiegów 

jest ironizowanie, które nadaje specyficzne 
zabarwienie różnym wypowiedziom (np. 
stwierdzeniom lub pytaniom).

2 A. Gałczyńska, Akty odmowy we współczesnym 
języku polskim, Kielce 2003.

' M. Grochowski, Słownik polskich przekleństw 
i wulgaryzmów. Warszawa 2001.
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Należałoby kształcić sprawności 
w ocenianiu opartym 
na obiektywizmie i poszanowaniu 
drugiego człowieka.

Na płaszczyźnie semantycznej ironię określa się 
jako sygnał różnicy znaczenia, czyli jako anty- 
frazę (mówi się coś, ale przez sposób mówienia 
chce się dać do zrozumienia, że chce się powie
dzieć coś innego4,
co w praktyce oznacza, iż odbiór zwerbalizo
wanych w taki sposób sądów jest nieco utrud
niony. Równoległe występowanie w przekazie 
słownym dwóch poziomów sensów: wyrażo
nych powierzchniowo, ale nieprawdziwych 
oraz rzeczywistych,
przewrotnie zakamu
flowanych -  wymaga 
od interlokutora do
brej znajomości tła wy
powiedzi i adekwatnej 
interpretacji tego, co
wyrażone zostało w planie skrywanym. Re
zultat odkrycia, równoznaczny z identyfikacją 
faktycznego zamiaru autora komunikatu, sta
nowi zazwyczaj ocena negatywna kogoś lub 
czegoś.

W tekście nadawca określa swój punkt widze
nia w taki sposób, że świadomość językowa kwa
lifikuje go jako wartościujący dodatnio, a kon
tekst i szerzej sytuacja komunikacyjna korygują 
go tak, że musi być odczytany jako wartościują
cy ujemnie. Pragmatyczna funkcja ironii polega 
na zasygnalizowaniu wartościowania, i to za
wsze wartościowania pejoratywnego5.

Powyższe zadanie z powodzeniem wypeł
niają na przykład deminutywa, które mogą 
być postrzegane jako rezerwuar ironizują
cych, a nierzadko upokarzających etykietek. 
Te ostatnie, będące nośnymi znaczeniowo 
składnikami jakiejś wypowiedzi (posiadają
cymi jednakże zdolności do autonomii ko
munikacyjnej), w teorii i praktyce użytkow
ników języka określane są mianem przezy- 
wanek albo wyzwisk. Trafne lub złośliwe, 
często wykorzystujące podobieństwo do 
obiektu stanowiącego płaszczyznę odniesie
nia dla charakteryzującej nazwy, eksponują 
rzeczywistą bądź insynuowaną przywarę 
osoby, o której mowa. Kilkunastolatkom 
warto więc tłumaczyć mechanizmy tworze
nia etykietek, dopełniając nauczycielski ko
mentarz informacjami o możliwych oddzia

ływaniach tego specyficznego mikroaktu na 
psychikę osoby, którą on wyznacza.

Osobnego wysiłku dydaktycznego wyma
ga ograniczanie nasilającego się zjawiska 
używania potocyzmów  albo (użytecznych 
komunikacyjnie tylko w granicach określo
nego socjolektu) egzotyzmów żargonowych 
czy ponadśrodowiskowych, ekspansywnych 
obscenów, będących dla polonisty kolejnymi 
wyzwaniami, jakie stawia mu współcze

sność. Przy wykona
niach głosowych za
sadne byłoby ponad
to omówienie roli in
tonacji ekspresywnej 
oraz objaśnienie isto
ty znaczącego (kąśli

wego, ośmieszającego kogoś) naśladownic
twa, czyli parodii czy też zwrócenie uwagi 
na procedury mowne pokrewne ironii, np. 
kpinę, drwinę, szyderstwo.

Równocześnie należałoby kształcić spraw
ności w ocenianiu opartym na obiektywizmie 
i poszanowaniu drugiego człowieka. W przy
wołanym kontekście przydałaby się prezen
tacja sposobów przestrzegania zasad etykie- 
talnych, powiązana z elementarnymi ćwicze
niami, polegającymi na uwzględnianiu w wy
powiedzi rangi społecznej interlokutora, 
a więc ze stosowaniem właściwej tytulatury, 
formuł adresatywnych lub obowiązujących 
wszystkich członków społeczności zwrotów 
grzecznościowych.

W trakcie zajęć lekcyjnych, ale przede 
wszystkim poza murami szkoły, młodzi użyt
kownicy polszczyzny niejednokrotnie doce
niają potrzebę posiadania umiejętności prze
kazywania sensów nie wprost, czego realiza
cję, obok jednoznacznej aksjologicznie ironii, 
ułatwiają różnego typu przenośnie,
umożliwiające organizowanie naszych wrażeń 
poprzez uwypuklenie aspektów, które dotąd

4 L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia -  O ironii 
w użyciu pragmatycznym, tłum. K. Górska, „Pa
miętnik Literacki”, LXXVII 1986, z. 1.

5 M. Sarnowski, Deminutiwum jako znak ironii,
w: Język a Kultura, t. 3, Wartości w języku i tekście, 
pod red. J. Puzyniny, J. Anusiewicza, Wrocław 1991.
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uchodziły naszej uwagi. Jeden typ doświadczenia 
zostaje zinterpretowany za pomocą charaktery
stycznych cech innego typu. Metafora kreuje 
nowy układ powiązań poprzez zestawienie z sobą 
dwóch układów odniesienia, które odbiorca musi 
brać jednocześnie pod uwagę6.

Oryginalne połączenie leksemów jest 
wprawdzie swoistym pogwałceniem reguł ję
zykowych, ale występującym tylko w war
stwie powierzchniowej komunikatu, gdyż 
w jego strukturze głębokiej obecne są treści 
zaplanowane i uporządkowane, czytelne po 
odpowiednim zinterpretowaniu. Należy zgo
dzić się z opinią, iż w potocznej wymianie 
myśli i słów metafora pojawia się jako twór 
na ogół skonwencjonalizowany, ale trzeba jed
nocześnie dodać, iż czyni ona przekaz ciekaw
szym i zawiera zwykle zawoalowany (poszu
kiwany przez interlokutora) komponent war
tościujący. Mimo że rekonstrukcja zawartego 
w niej znaczenia wymaga od odbiorcy pew
nego wysiłku umysłowego, to przywołany mi- 
kroakt odznacza się w międzyludzkiej komu
nikacji wysoką frekwencją użyć, wchodząc w 
skład wszystkich niemal typów wypowiedzi. 

Makroakty
Mikroakty czy akty mowy, zarówno te 

o charakterze przenośnym, jak i te, które 
przekazują sensy wyrażone powierzchnio, 
wykorzystuje się (zależnie od potrzeb nadaw
czych) także w werbalizacjach bardziej zło
żonych niż wymienione wyżej. Za przykład 
wielomodułowej formy wypowiedzeniowej 
niech w klasie posłuży rozmowa. Rozumiana 
jako zdarzenie komunikacyjne z udziałem 
dwu lub więcej osób, realizowana jest przede 
wszystkim werbalnie, przy znaczącym jednak
że współudziale innych kodów (paraleksykal- 
nego, kinezycznego, proksemicznego). Naj
popularniejszy bodaj sposób międzyludzkiej 
wymiany myśli, zachodzący zwykle twarzą 
w twarz, kwalifikuje się jako strukturę o nie
ograniczonej wręcz pojemności tematycznej, 
sprzyjającej aktualizacji wielu różnych gatun
ków wypowiedzi. Potencjalnie mogą w niej 
wystąpić wszystkie omówione wcześniej dzia
łania mowne. Z powodzeniem też znajdują

w niej zastosowanie formy podawcze, trady
cyjnie ćwiczone na lekcjach języka polskiego, 
by posłużyć się tu chociażby opowiadaniem, 
które w sytuacjach pozaklasowych z reguły 
funkcjonuje w postaci narracji naturalnej, 
wprowadzanej zgodnie z nadrzędną zasadą 
komunikacyjną, niwelującą asymetrię wiedzy 
współrozmówców. Wyrównywanie zasobów 
informacyjnych w rozmowie podtrzymuje 
i kształtuje więzi towarzyskie, rodzinne, 
sprzyja też uczeniu się oraz zmianom opinii, 
postaw lub zachowań odbiorów przekazu.

W osiąganiu zakładanych celów ucznio- 
wi-nadawcy bez wątpienia przyda się rów
nież umiejętność argumentowania. Klasycz
na teoria retoryki traktuje argumentację i ar
gument jako terminy
odnoszące się do wskazania jakiejś aktywności my- 
śłowej, związanej z uzasadnieniem łub obałeniem 
tezy, zarzutu, cudzej myśli lub wypowiedzi7.

Zdaniem autora Pragmatyki językowej
argumentacja jest społeczną, intelektualną, wer
balną działalnością służącą do uzasadnienia lub 
zanegowania opinii, składającą się z układu wy
rażeń, które mają uzasadniającą lub negującą 
funkcję; ukierunkowana jest na uzyskanie zgody 
sędziego, którego uznaje się za rozsądnego8.

lub zgody każdej innej, zdroworozsądko
wej osoby. Chcąc spowodować czyjąś reakcję 
czynnościową, warto więc pamiętać o moż
liwościach stosowania w wykonaniu języko
wym całej gamy znanych od starożytności 
rodzajów argumentów oraz skutecznych 
(zwłaszcza w nakłanianiu i przekonywaniu) 
operatorów: blokujących weryfikację {wszy
scy wiedzą, jak wiadomo, dobrze wiesz), wy
wołujących „efekt obserwatora” {wyobraź 
sobie, jak widzisz), zmieniających hierarchię 
układu informacyjnego {właśnie) lub opera-

I.....................-. .......  -;
6 G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, tłum.

M. Krośniak, Kraków 1984.
7 M. Korolko, Sztuka retoryki. Prze wodnik encyklo

pedyczny, Warszawa 1998.
8 R. Kalisz, Pragmatyka językowa, Gdańsk 1993.
9 J. Stewart, C. Logan, Negocjowanie obrazu wła

snej osoby, w: Mosty zamiast murów. O komuni
kowaniu się między ludźmi, tłum. J. Kowalczew- 
ska, Warszawa 2000.
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torów wzmocnienia funkcji pragmatycznych 
[jestem absolutnie, całkowicie, na sto procent 
pewien). Wszystkie one znajdują też zastoso
wanie w procedurach negocjacyjnych.

Negocjacje można rozumieć bardzo sze
roko, tj. jako wszelkie uzgadnianie czegoś 
(także znaczeń wyrazów), „dogadywanie się” 
w jakiejś sprawie, sztukę dochodzenia do 
kompromisu. Zdaniem amerykańskich ba
daczy postępowanie negocjacyjne polega na
dwustronnym komunikowaniu się w celu osiągnię
cia porozumienia w sytuacji, gdy obie strony mają 
częściowo wspólne, a częściowo sprzeczne interesy9.

W dobie współczesnej nie sposób zapew
ne przecenić sprawności w umiejętnym sto
sowaniu strategii komunikacyjnej, respektu
jącej prawo partnera dyskursu do zgłaszania 
opozycyjnych sądów i dokonywania przez 
niego samodzielnych wyborów -  przy rów
noległej eksternalizacji własnych chceń oraz 
wynoszeniu z realizowanego wykonania 
mownego obopólnych korzyści.

Planowe kształcenie sprawności
Placówka oświatowa o tyle lepiej wypeł

nia swoją rolę, o ile w większym stopniu do
strzegane, przekazywane i nabywane są 
w procesie dydaktycznym wiadomości/umie
jętności, ułatwiające uczniowi poprawne za
chowania w sytuacjach stwarzanych przez 
świat pozaszkolny, zewnętrzny. Słuszne wy
dają się zatem postulaty tych dydaktyków, 
którzy proponują wprowadzenie zmian 
w edukacji polegających na planowym kształ
ceniu sprawności w stosownych i skutecz
nych sposobach wypowiadania się. W prak
tyce oznacza to wyposażanie uczniów w wie
dzę, także o gatunkach mowy wykorzysty
wanych w interakcjach pozalekcyjnych oraz 
prowadzenie ćwiczeń w udanych wykona
niach struktur słownych o różnym stopniu 
złożoności, służących realizacji -  zakłada
nych przez twórcę i warunkowanych sytua
cyjnie -  celów wypowiedzi.

Zwiększanie kompetencji gatunkowej 
uczniów i umożliwianie im fortunnych za
chowań werbalnych można by rozpocząć od 
stosunkowo najłatwiejszych w identyfikacji

aktów mowy, takich jak: groźba, prośba, roz
kaz czy żądanie, by poprzez uświadamianie 
istnienia zależności między osiąganiem suk
cesu komunikacyjnego a trafnością użycia 
trochę już trudniejszych mikroaktów -  kon
tynuować naukę w zakresie struktur bardziej 
skomplikowanych, na przykład rozmowy lub 
jej specyficznej odmiany, jaką są negocjacje.

W ramach tak naszkicowanego planu po
żądane byłoby podkreślanie wagi właściwe
go rozumienia przez osoby uczące się aser- 
tywów [stwierdzenie) oraz pytań i poleceń 
nauczycielskich. Być może, w efekcie suge
rowanych czynności dydaktycznych, wy
ostrzyłaby się zdolność dostrzegania przez 
przedstawicieli pokolenia ekranowego nie
jednakowego ładunku imperatywności, za
wartego w wypowiedziach dyrektywnych 
[prośba -  rozkaz) czy odmienności perswazji 
i manipulacji. Niewykluczone, że pojawiłaby 
się też poprawniejsza interpretacja oraz 
„szczęśliwsze” wykorzystanie metafory, 
a także bardziej świadomy odbiór obelgi, 
szantażu, wyzwiska, zniewagi, złośliwego 
żartu albo ironii i podobnych im działań ko
munikacyjnych. Jeśli te ostatnie wypadałoby 
przedstawiać jako sposoby wyrażania dez
aprobaty, to jednocześnie trzeba by było 
wdrażać uczniów do stosowania budujących 
wzajemność konwencjonaliów [podziękowa
nie, pożegnanie), szczególnie będących wyra
zem aprobaty [gratulacje, komplement), a po
nadto ukazywać przydatność umiejętności 
uzasadniania własnych sądów [argumentowa- 
nie), jak również uczyć odpowiedzialności za 
wypowiadane słowa [obietnica, odmowa, zgo
da), kształcić wrażliwość na użycia stosowne 
i niestosowne [potocyzmy, wulgaryzmy), po
kazywać koegzystencję i dopełnianie się róż
nych kodów komunikacyjnych.

Wymienione działania, sukcesywnie wpro
wadzane na lekcję i odpowiednio urozmai
cone, podniosłyby poziom atrakcyjności 
i funkcjonalności nauczania.

Leszek Tymiakin-językoznawca, adiunkt w Zakładzie 
Metodyki Nauczania Języka i Literaturyt Polskiej In
stytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.
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Język polski
Skuteczne nauczanie. Udany egzamin

Bogaty zbiór materiałów dydaktycznych 
dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjach

• nowe sposoby na omówienie tradycyjnych tematów
• ćwiczenia na praktyczne zastosowanie gramatyki
• profesjonalne omówienia różnych tekstów kultury
• systematyczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
• kompletne zadania dla uczniów w formie kart pracy

segregator z możliwością wypinania w dowolnym momencie wybranych stron 
porządkowanie nowych opracowań według działów tematycznych 
ułożenie na stronach przystosowane do kopiowania w formacie A4

4
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I sprawdzianów 
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Język
polski
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materiały na temat aktualnych 
zagadnień literackich
ciekawe opracowania kolejnych 
zagadnień programowych
nowe sprawdziany, których 
uczniowie nie kupią w żadnej 
księgarni
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