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DYDAKTYCZNYCH 
 
 (fragment publikacji opracowanej w ramach projektu RUP – Rok Umiejętności 
Ponadprzedmiotowych – w  roku 2005.)  
Treści przydatne w przygotowywaniu uczniów do III etapu Konkursu Języka Polskiego dla 
uczniów gimnazjum) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Każdy dzień w szkole niesie ze sobą nowe wyzwania, które rodzą się w różnorodnych 
sytuacjach dydaktycznych. I tak uczeń często: 

 formułuje krótszą wypowiedź na lekcji, która stanowi odpowiedź na pytanie lub 
wypływa z własnej inicjatywy ucznia  zaangażowanego w proces dydaktyczny, 

 uczestniczy w dyskusji, debacie jako osoba podająca argumenty lub kontrargumenty, 
dokonująca, np. wprowadzenia, podsumowania itp..., 

 redaguje dłuższą wypowiedź na temat określony przez nauczyciela lub własnego 
autorstwa, np. ustna recenzja książki, filmu, artykułu, wystawy, przedstawienia, 
uroczystości, pokazu, symulacji, gry dydaktycznej, studium przypadku itp... 

 konstruuje dłuższą wypowiedź zgodnie z określoną intencją, np. referat lub 
przemówienie o określonym charakterze. 

Istnieją również takie sytuacje szkolne, których ranga jest szczególna, np.: 
 prezentacja dokonań pracy różnych organizacji uczniowskich, klubów: europejskich, 

przedsiębiorczości, negocjatorów, samorządów uczniowskich, kół zainteresowań, 
wystąpień w ramach realizacji różnych programów edukacyjnych, 

 promocja szkoły w czasie imprez organizowanych przez samorządy lokalne,  
 uroczystości szkolne zwane popularnie akademiami, porankami, wieczornicami itp., 
 prezentacja indywidualna lub grupowa jako element pracy nad realizacją projektu 

edukacyjnego lub lokalnego, 
 prezentacja własnych koncepcji i twórczych pomysłów na konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub na tematycznych 
konkursach inicjowanych przez różne placówki oświatowe, 

 
Wszystkie te sytuacje dydaktyczne  opierają się o umiejętności znane od zarania dziejów, co 
najmniej od czasów greckich sofistów, czyli od 2400 lat, a zwane: 

 retoryką – sztuką mówienia i argumentacji, 
 erystyką – sztuką prowadzenia sporów i skutecznego obalania argumentacji 

przeciwnika, 
 dialektyką – sztuką dochodzenia do prawdy i przekonywania poprzez sekwencje pytań 

i odpowiedzi. 
Najsłynniejsi mówcy starożytni to: Pitagoras, Gorgias, Isokrates, Platon, Demostenes, 
Cyceron. Dobrze jest, w pracy z uczniami, odwoływać się do autorytetów, gdy pragniemy 
wpoić uczniom pożyteczne nawyki. 
Zwolennicy retoryki zdobywają sławę, potrafią przekonywać, odnoszą sukcesy, ponieważ w 
procesie retorycznego przekonywania odwołują się do rozumu (funkcja 
informacyjna/pouczająca), do woli (funkcja zniewalająca), do uczuć (funkcja estetyczna). 
Najbardziej popularną wypowiedzią opartą na retoryce jest przemówienie. Posiada określoną 
klasyczną strukturę: 

 wstęp, skierowany bezpośrednio do słuchaczy, 



 opowiadanie, w którym przemawiający  przedstawia wydarzenia związane ze sprawa, 
 argumentację (w zależności od rodzaju przemówienia) w funkcji informacyjnej, 

zniewalającej bądź estetycznej, 
 odpieranie zarzutów, 
 zakończenie, w którym przemawiający nawiązuje do tezy, podkreśla jego 

prawdziwość i słuszność. 
Aby trafić do odpowiedniego adresata, trzeba zastosować odpowiednie środki perswazji. 
Chodzi o to, aby w wyniku przemowy pouczyć (docere), poruszyć (movere) i zachwycić 
(delectare). W związku z tym  argumentacja wypowiedzi  powinna być logiczna (odwołująca 
się do rozumu) bądź emocjonalna (odwołująca się do uczuć), bądź nawiązująca do wiedzy i 
doświadczeń odbiorcy. 
O tym, że umiejętność przemawiania, komponowania przemyślanych wypowiedzi jest sztuką, 
która na przestrzeni dziejów zyskuje coraz bardziej  na znaczeniu przekonują współcześni 
mistrzowie Akademii Prezentacji przy Uniwersytecie Wrocławskim: Prof. A. Wiszniewski, 
prof. G. Łasiński. Pierwszy z nich w książce „Jak przekonująco mówić i przemawiać” znane 
od wieków zasady dostosowuje  do potrzeb współczesnego czytelnika, często występującego 
w roli aktywnego uczestnika życia publicznego: wykładowcy, dyrektora, kierownika, 
menedżera, negocjatora, kogoś, kto stara się o pracę lub osoby, która z różnych powodów 
musi wypowiadać się wobec gremium. 
Daje on pełną paletę cennych wskazówek, które mądrze wykorzystane pozwolą w 
interesujący sposób zaprezentować się publicznie. Oto kilka wybranych: 

 Jak zaaranżować wstęp? 
- Pozyskaj uwagę słuchaczy! Rozpocznij: żartem, anegdotą lub dowcipnym 

powiedzonkiem, opisem najlepiej dramatycznej lub nieoczekiwanej sceny, 
odnieś się do aktualnej sytuacji, szczególnie, gdy jest bulwersująca, 
pytaniem, najlepiej retorycznym, postawieniem zaskakującej, działającej na 
emocje, tezy, wykorzystaj obraz albo krótki tekst pokazany na planszy lub na 
folii, 

- Zdobądź sympatię słuchaczy! Daj im do zrozumienia, że są dla Ciebie ważni! 
- Powiedz, o czym będziesz mówił, określ cel swojej wypowiedzi! 

 Jak właściwie, z akcentem zakończyć? 
- Powtórz jeszcze raz najważniejsze tezy i wnioski! 
- Połóż nacisk na znaczenie omawianych spraw! 
- Powtórz najważniejsze propozycje! 
- Stwórz klamrę zamykającą Twoje przemówienie: posłuż się cytatem lub 

anegdotą, nawiąż do wydarzeń możliwych w przyszłości, rzuć hasło lub 
pytanie retoryczne, powróć do tego, o czym mówiłeś na wstępie! 

-  Podziękuj słuchaczom za poświęcony czas! 
 Jaki przyjąć sposób argumentowania? 

- Rozumowanie: polegające na uogólnieniu szczegółowych przypadków, 
przyczynowo-skutkowe, objawowe (na podstawie niepełnych objawów próbuje 
się ustalić przyczynę), przez analogię, normatywne (przywoływanie norm 
wspólnych dla Ciebie i słuchaczy), skojarzeniowe. 

 W jaki sposób budować zdania i dobierać słowa, aby osiągnąć cel? 
- Tak buduj zdania, aby słuchacze mieli wrażenie swobodnej narracji. Mów w 

sposób naturalny, unikaj sztucznego, przesadnego języka1 
- Buduj zdania raczej w formie czynnej niż biernej! 
- Częściej używaj zdań twierdzących niż przeczących! 
- Stosuj zdania mające charakter  bezpośrednich stwierdzeń! 
- Tekst przemówienia dziel na wyraźne części problemowe! 



- Stosuj różnorodne figury retoryczne, które ubarwią przemówienie, nadadzą mu 
językowego blasku, np.: metafory, hiperbole, czyli przesadne wyolbrzymienia, 
personifikacje,   antytezy, czyli zestawienie przeciwstawnych pojęć, pytania 
retoryczne, zastąp oficjalną nazwę obiegową formułą! 

- Mów w imieniu własnym! 
- Zadawaj pytania tak, aby słuchacze podświadomie starali się znaleźć 

odpowiedź! 
- Nie zapominaj w  trakcie przemówienia o przerywnikach, czyli do kompozycji 

swojego przemówienia wprowadź sentencje, maksymy, anegdoty lub króciutki 
wątek osobisty! 

- Jeśli lubisz żartować, to najlepiej żartuj z samego siebie! 
Prof. G. Łasiński stworzył współczesną definicję prezentacji:  w procesie komunikowania 
jest planowanym i systematycznym sposobem oddziaływania na określoną grupę w 
sposób bezpośredni. Funkcje prezentacji ujął jako: informowanie, przekonywanie, 
motywowanie. Dość prowokacyjnie brzmi przytoczona przez niego wypowiedź T. Petersa: 
W niedalekiej przyszłości każdy człowiek stanie się marką handlową. Słownik 
marketingowy bez pardonu wdziera się w różne sfery i dziedziny naszego życia i wpływa na 
public relations funkcjonowania współczesnego człowieka. 
Zawarte powyżej myśli dotyczyły aspektu merytorycznego prezentacji. Można postawić teraz 
pytanie: W jaki sposób praca nad prezentacją rozwija ucznia w zakresie postaw? Warto 
zwrócić  uwagę na kilka problemów, niezwykle istotnych z punktu widzenia zadań szkoły. 
Pierwszy  problem to kształtowanie samooceny. Samoocena odnosi się do oszacowania 
wartości własnej osoby. Wg Coopersmithe’a jest to „ocena, którą jednostka sobie wystawia i 
w którą stale wierzy, wyraża postawę aprobaty i dezaprobaty i wskazuje, jak człowiek 
postrzega swoje zdolności, znaczenie, szanse sukcesu i wartość”. Struktura własnego „ja” 
obejmuje przekonania i myśli na temat własnej osoby, natomiast poczucie własnej wartości 
odnosi się do oceny i uczuć dotyczących tych przekonań. 
Przygotowywanie prezentacji publicznych, zabieranie głosu na forum ma ogromny wpływ na 
myślenie o sobie, na kształtowanie pożądanego wizerunku. Osoby o niskiej samoocenie mają 
większą motywację do uzyskania pozytywnej oceny otoczenia, która podniosłaby ich 
poczucie własnej wartości. Badania wykazują, że ludzie o wysokiej samoocenie wierzą, że 
uda im się utrzymać korzystny wizerunek, oczekują od innych aprobaty i szacunku. Osoby o 
niskiej samoocenie cechuje często brak wiary, iż zdołają utrzymać swój pozytywny 
wizerunek. Zamiast szacunku spodziewają się raczej braku zainteresowania lub 
dezaprobaty.(M. Leary). 
Ilu mamy uczniów z wysoka samooceną? Otoczonych stałym wsparciem i wymiernymi 
działaniami wychowawczymi w środowisku rodzinnym? Jest ich niewielu. Tym bardziej 
praca nad kształtowaniem pożądanego wizerunku poprzez różne formy prezentacji w 
sytuacjach dydaktycznych może znacząco wpłynąć na ich rozwój osobowościowy, na 
autokreację. Często trenowane i ćwiczone sytuacje prezentacyjne, w których uczeń jest 
świadomy postępu, sprawiają, że realizuje się zasada samospełniającej się przepowiedni i 
pogłębia się pozytywny poziom autorefleksji.  
Ponadto stosowana prezentacja/autoprezentacja  wywołuje systematyczne i głębokie zmiany 
w strukturze własnego „ja”. Następuje uwewnętrznienie (internalizacja) autoprezentacji. 
Obserwując własne reakcje w rozmaitych sytuacjach , uczeń uczy się o sobie czegoś nowego, 
zaczyna myśleć o tych aspektach siebie, nad którymi wcześniej się nie zastanawiał. 
Otrzymuje również afirmującą informację zwrotną od innych, np. nauczycieli, kolegów i 
uzyskuje potwierdzenie pozytywnego wizerunku. 
 



Proponuję zestaw interesujących cytatów, które pochodzą z książki A. Wiszniewskiego. 
Można je wykorzystać w pracy z uczniami, doskonaląc umiejętności prezentacyjne w 
aspekcie wiedzy, umiejętności i postaw: 

 Umiejętność przekonywania ludzi stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który 
jestem gotów płacić więcej niż za jakikolwiek inny – John D. Rockefeller 

 Wszyscy wielcy mówcy byli z początku złymi mówcami – Ralph Waldo Emerson 
 Nigdy nie mów do innych o sobie; staraj się, aby to oni mówili o sobie. Na tym polega 

wielka sztuka sprawiania bliźnim przyjemności. Wszyscy niby to wiedzą, ale 
wszyscy o tym zapominają. – J. de Goncourt 

 Nie można żyć efektywnie bez posiadania informacji – Norbert Wiener 
 Przestępcą jest nie tylko ten, kto łamie prawo swego kraju, lecz także ten, kto gwałci 

własny język – Wiktor Landor 
 Największym wrogiem jasnego języka jest nieszczerość. Jeśli istnieje przepaść między 

rzeczywistym a deklarowanym celem, odruchowo występuje skłonność do długich 
zdań, skomplikowanych idiomów, jak mątwa, która wyrzuca atramentową ciecz. – 
George Orwell 

 Najpierw naucz się znaczenia tego, co chcesz mówić, a dopiero potem gadaj – 
Epictetus 

 Gdy wspominam to wszystko, co w życiu powiedziałem, to zazdroszczę niemowom. – 
Seneka 

 To, czego brakuje mówcy w głębi, stara się nadrobić w długości – Monteskiusz 
 Jasność w wysławianiu się jest dowodem uprzejmości wykształconego człowieka – 

Jules Renard 
 Każdy może mówić prawdziwie, ale mówić metodycznie, mądrze i w sposób pełny to 

sztuka, którą niewielu opanowało. – Montaigne 
 Wszystko zależy od stawiania pytań – św. Augustyn 
 Bardzo wolno do mnie mów kochana, 
   Bardzo słodko do mnie mów, kochana  -  Wojciech Młynarski 
 Nigdy nie przeceniaj fachowości swego audytorium, ale też nie wolno Ci nie doceniać 

inteligencji Twych słuchaczy – ktoś mądry 
 Tylko głupiec mówi wszystko, co ma w głowie – Biblia 
 Zawsze można dorzucić słowo, ale nie sposób wycofać raz powiedzianego – Baltazar 

Gracian 
 Możesz swych słuchaczy zainteresować rozbawić, ostatecznie - rozzłościć, ale, na 

miłość boską, nie zanudzaj ich – przykazanie mówcy 
 Diabeł siedzi w szczegółach – św. Augustyn 
 Przemówienia sprawiające wrażenie największej spontaniczności to te, które były 

szczególnie i pracochłonnie przygotowane. 
 Zacznij od tego, że powiesz, co chcesz powiedzieć, potem powiedz to, a na 

zakończenie powiedz, co powiedziałeś – Grenville Janner 
 Jeśli udało ci się słuchaczy rozśmieszyć, zaczynają cię słuchać i wówczas możesz im 

mówić niemal wszystko – Herb Gardner 
 Rzecz niezakończona jest niczym – H.F. Amiel 
 Rzeczy, które się widzi, zdają się potężniejsze niż te, o których się słyszy – lord 

Tennyson 
 Kiedy perswadujesz, odwołaj się raczej do interesu, niż do intelektu. – Beniamin 

Franklin 
 Nawet najlepszy argument rzadko przekona kogokolwiek wbrew jego skłonnościom 

lub pragnieniom. – Thomas Fuller 



 Na dłuższą metę najskuteczniejszy argument polega na tym, że po prostu ma się rację 
– lord Hailsham 

 Ludzie na ogół dają się łatwiej przekonać przez argumenty, na które sami wpadli, niż  
przez te, które ktoś im narzucił. – Blaise Pascal 

 Ciepły uśmiech jest najbardziej inteligentnym językiem – ktoś mądry 
 Popisywanie się własną wiedzą i własną cnotą jest po prostu wulgarne – żydowskie 

powiedzonko 
 W sztuce mówienia największą sztuką jest ukrycie sztuki. – Jonathan Swift 
 Są tacy, którzy lepiej mówią niż piszą, bowiem bezpośredni kontakt z audytorium 

rozgrzewa i uskrzydla ich umysły – Blaise Pascal 
 Zdania są niczym sznury, na których rozwieszamy nasze myśli jak bieliznę do 

wyschnięcia. – autor nieznany 
 Kto mówi bezbłędnie, ten mówi bez przekonania – Stefan Kisielewski 
 Słowa są niczym okulary: jeśli nie poprawiają ci wzroku, to nie utrudniają widzenia. – 

Katherine Littleton 
 Jak cię widzą, tak cię piszą 
 Za audytorium jak z gangsterem, chcesz wyjść z życiem, nie odwracaj się tyłem.  
 Każdą strzelbę traktuj jak nabitą. Każdy mikrofon jak włączony. 
 Jeśli stracisz głos, to po jakimś czasie powróci. Jeśli stracisz słuchaczy, to już na 

zawsze. – stara maksyma 
 Najbardziej zażarte spory dotyczą spraw, których żadna ze stron nie jest w stanie 

uzasadnić – Bertrand Russell 
 Jeden silny argument jest lepszy niż dziesięć słabych – żydowskie powiedzonko 
 Adwersarz w ogniu dyskusji przestaje dbać o prawdę, pragnąc jedynie przekonać 

słuchaczy, że to właśnie on ma rację – Platon 
 Rasowy dyskutant jest niczym prawdziwy myśliwy; dla niego liczy się bardziej pościg 

niż zwierzyna – Aleksander Pope 
 Połowa prawdy jest gorsza niż całe kłamstwo – stara maksyma 
 Gdy setka ludzi stanie razem, każdy z nich traci swój rozum, otrzymują w zamian 

produkt zastępczy – Fryderyk Nietzsche 
 Gdy na salę wkracza tłum, drugimi drzwiami wychodzi prawda. Soren Kierkegaard 
 Nie ma rzeczy tak niewiarygodnej, by dobry mówca nie był w stanie uczynić z niej 

oczywistości.-  Cyceron 
 Żadna wielka idea nie narodziła się na publicznym zgromadzeniu, ale wiele głupich 

pomysłów znalazło swój grób - F. Scott Fitzgerald 
 Przewodniczący nie powinien być sługą zgromadzonych, ale zachowywać się jak 

monarcha. 
 Najgorsi przewodniczący to ci, dla których najważniejszą rzeczą jest, by coś się 

działo, a nie by coś osiągnąć. 
 Błądzić jest rzeczą ludzką, lecz trwać w błędzie – szatańską. 

 
Cytaty te doskonały materiał do metodycznych działań uczących mistrzostwa w prezentacji. 
Trzeba się napracować, aby zostać Demostenesem lub Cyceronem. Do dzieła!!! 

 
Lidia Pasich - nauczyciel konsultant ŚCDN  

 
 
 


