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Współcześnie człowiek funkcjonuje w dwóch, przenikających się światach: realnym i

wirtualnym. Medią będące wytworem drugiej ze wspomnianych rzeczywistości" absorbują

coraz więcej czasu społeczeństw (zwłaszcza młodych pokoleń). Ich atrakcyjność polega

przede wszystkim na szybkim reagowaniu na potrzeby odbiorcy, pozwalając mu na szybkie

wyszukiw-anie i otrzymywanie informacji o świecie, dostarczając rozrywki, ułatwiając

kontakty międzyludzkie. Czerpiąc z Ęch możliwości człowiek podlega edukacji, która

ksztahuje jego postrzeganie świata. Różnorodność i mnogość treści, jak i praktycznie

nieograniczony do nich dostęp, każą postawić pytanie, na ile edukacja ta jest świadomie

podej mow ana przez odbiorcę.

Aktualność prac z zakresu dydaktyki języka polskiego podyktowana jest m. in. ich

adekwatnością do szybko zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, za l-Jtórą nadęyć chcą

również władzę oświatowe, konstruując i wdrażając nowe podstarły proglamowe. Według

aktualnych regulacji do najwazniejszych umiejętności, jakie powinien posiąść uczeń

gimnazjum należą; umiejętność komunikowania (w mowie i piśmie) oraz umiejętność

posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Szczegolną

rolę w ksztahowaniu postaw odbiorczych mogą według autorki pracy pełnić pozaliterackie

teksty kultury, które korzystając z rożmych kodów: słownych, ikonicznych i dźwiękowych

wpisują się w powyższe wymagania oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla linearnych

tekstów literackich. Wśród tekstów pozaliterackich szczególnie zaś teksty publicystyczne

(tworzone na potrzeby prasy, radia i telewizji) wdrażane na etapie gimnazjum, posiadają

potrzebny do realizacji tych celów potencjał edŃacyjny.

Wobec powyżej zarysowanej sytuacji w dysertacji starano się odpowiedzieć na

następujące pytania badawcze: czy i w jaki- stopniu obowipująca Podstawa progromowa

odpowiada potrzebom wspołczesnego społeczeństwa/ uczniów gimnazjum w zakresie

przygotowania do świadomego uczestnictwa w kulturze? czy i w jaki sposób pozaliterackie

teksty kultury są wykorzystywane na lekcjach jęzłka polskiego w gimnazjum? czy i jakie

kompetencje komunikacyjno-tekstowe posiadają uczniowie gimnazjum w zakresie odbioru

pozaliterackich tekstów kultury?

Praca składa się z cńerech rozdzińów. Rozdział pierwszy - metodologiczny - zawiera

dwie perspektywy porządkujące najwazniejsze dla pracy zagadnienia: literaturoznawcą i



dydaktyczną- Częśó pierwsza jest próbą omówienia i systematyzacjipojęó: tekst pozaliteracki,

tekst medialny, tekst publicystyczny. Część druga - o charakterze badawc7:W * zawiera

analizę wybranych dokumentów, podstaw programowych, programów nauczania,

podręczników i arkuszy egzaIninacyjnych. Ich ogląd miał na celu przede wszystkim ocenę

spójności programowej w zakresie kształcenia kompetencji. jakie powinien mieć absolwent

gimnazjum względem tekstów pozaliterackich, a także sposobów wykorzystania tych tekstów

na lekcjach języka polskiego (proponowanych nauczycielom przez autorów materiałów

dydaktycznych).

Rozdział drugi składa się z trzech części i stanowi autorskie rozwinięcie koncepcji

tekstocentryzf,nu oraz możliwości jej zastosowania w szkolnej dydaktyce. W części pierwszej

skupiono się na zaprezentowaniu teorii językoznawczych dotyczących kategorii tekstą jego

wyznaczńków i wskazników rozumienia. Część druga poświęcona jest rozstrzygnięciom

definicyjnym dotyczącym kompetencji komunikacyjno-tekstowej z punktu widzenia

ksźałcenia polonistycznego, obecności w aktualnej podstawie programowej oraz metodach

jej wprowadzania na trzecim etapie edukacyjnym. Część trzeciazaulięra przedstawienie stanu

badń empirycznych nad odbiorem pozaliterackich tekstów kultury, a więc rozumienia i

interpretacj i tekstów- werbalnych. audialnych i audiowizualnych.

Najobszemiejszy ze wszystkich rozdział trzeci stanowią badania własne,

przeprowadzone w dwunastu gimnazjach na terenie wojewódawa lubelskiego. Zdecydowano

się na badania mieszane tj. zarówno jakościowe jak i ilościowe. Za narzędziabadaw-cze

posłużyły kwestionariusze ankiet (dla uczniów i nauczyciel1) oraz testy kompetencji (dla

uczniów), które w założęniu miały wzajemnie się uzupełniać i w rezultacie udzielić

pogłębionych odpowiedzi na pytania badawcze. Wnioski wypływające z rozdziałow

teoretycznych oraz rozdziału empirycznego staĘ się podstawą do stworzenia scenariuszy

lekcji z wykorzystaniem pozaliterackich tekstów kultury. Zawarto je w rozdziale czwartym.

W odczuciu autorki dysertacji zaproponowane konspekty lekcji, wskazują kierunki w jakich

naleĄ podążać, aby wypełnió braki, które obnażyły przeprowadzone badania.

Kwerenda dostępnych żródeł wykazałą że najwięksą popularnością jeśli chodzi o

kształcenie odbioru tekstów medialnych na lekcjach języka polskiego, cieszą się łatwiej

dostępne teksty prasowe. Brak równowagi w zaznajamianiu uczniów różnymi tekstami

medialnymi uwidacznia się również w propozycjach autorów materiałów dydaktycznych,

zslłaszcza w podręcznikach. Brakuje wcię większego namysłu nad przekazem radiowym.

czy telewizyjnym, mimo że teksĘ te nie należą do najnowszych zdobyczy cywllizacyjnych.

Chęć przywrócenia tej równowagi, poprzez uczynienie ich obiektem badania sprawia, ze



niniejsza praca ma charakter nowatorski, mimo. że przedmiotem jej zainteresowania nie są

ani najnowsze przekńniki. ani gatunki medialne.
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