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Ewa Turkowska 

Integracyjny model kształcenia literackiego i 
językowego na kursie literatury niemieckoj ęzycznej 
 
Kształcenie literackie realizowane jest w kolegiach nauczycielskich w ramach 
przedmiotu ‘Historia literatury z elementami literaturoznawstwa’ trwającego 
180 godzin. Kurs literatury niemieckojęzycznej rozpoczyna się w 2 semestrze w 
wymiarze 30 godz. (2 godz. tygodniowo), w 3 i 4 semestrze realizowane jest po 
90 godz. (3 godz. tygodniowo), w 5 i 6 semestrze – po 60 godz. (2 godz. 
tygodniowo). 1 Uzupełnieniem kształcenia literackiego jest przedmiot 
‘Czytanie’ w 5 semestrze (30 godz.), gdzie pracuje się nad rozumieniem 
tekstów literackich w aspekcie formalnym (analiza tekstu według kryteriów 
formalno-gatunkowych) oraz rozumieniem fachowych tekstów 
literaturoznawczych.  

1. Założenia programowe 
Podstawą do opracowania przedstawionej tu koncepcji kursu literatury dla 
potrzeb kształcenia nauczycieli języka niemieckiego jest program cząstkowy 
'Literatura' (Stasiak 1995:146-174). Ustala on, że wymagania związane z 
przyszłym zawodem stanowią wytyczne dla ustalenia celów i treści kształcenia: 
"Studiowanie literatury w procesie kształcenia nauczycieli języka niemieckiego 
powinno doprowadzić do zdobycia przez absolwentów umiejętności 
przekazywania zagadnień literackich na lekcji języka niemieckiego" (Stasiak 
1995:15). Dlatego decydującą rolę w pla-nowaniu i organizacji przedmiotu 
stanowią: kryterium dydaktyczne, związane z procesem lekcyjnym oraz 
kryterium praktyczno-zawodowe. 
Teoretycznym punktem wyjścia tej koncepcji jest w ramach literaturoznawstwa 
estetyka recepcji (Rezeptionsästhetik), zwana tez na gruncie polskim teorią 
lektury i związana m.in. z nazwiskami takich badaczy jak Wolfgang Iser, Hans 
Robert Jauss, Ryszard Handke. W ramach dydaktyki opiera się ona na 
koncepcji lekcji zorientowanej na działanie (handlungsorientierter Unterricht), 
która realizuje takie dydaktyczne zasady jak lekcja otwarta, zorientowanie na 
proces uczenia się, autonomia ucznia, uczeń w centrum lekcji 
(schülerorientierter Unterricht), metody aktywizujące.2 
Zgodnie z tą podstawą teoretyczną jako zasady kursu literatury określono: 
� ukierunkowanie na praktykę przyszłego zawodu nauczyciela, czyli 

przyswajanie wiedzy literackiej w kontekście jej zastosowania w szkole; 

                                              
1 Poniższy opis odnosi się w kwestiach formalnych do postaci kursu w NKJO w Radomiu po r. 
2006, kiedy zaczęła obowiązywać nowa siatka godzin i nowy podział na przedmioty.  
2 Por. dokładne przedstawienie tej koncepcji w Turkowska 2006a:57-90. 
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� ukierunkowanie na uczącego się: uwzględnienie postaw i zainteresowań 
studentów;  

� ukierunkowanie na czytelnika: uwzględnienie jego subiektywnych 
horyzontu doświadczeń podczas interpretacji; 

� ukierunkowanie na przebieg procesu interpretacji, nie zaś na jego efekt, 
twórcza interpretacja zamiast powtarzania gotowych interpretacyjnych 
schematów (Stasiak 1995:146-149). 

2. Realizacja zało żeń programowych  

2.1. Cele kursu 
Celem wiodącym przedmiotu jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji 
literackiej. W literaturze fachowej na gruncie niemieckim pojęcie ‘kompetencja 
literacka’ obejmuje wiele kompetencji cząstkowych, z których najważniejsze 
są: receptywna (odnosząca się do odbioru tekstu literackiego, jego rozumienia i 
interpretacji), produktywna (ukierunkowana na umiejętność kreatywnego 
odtwarzania i tworzenia własnych tekstów: recytacja, przedstawianie, 
odgrywanie tekstów oryginalnych i pisanie własnych) oraz uczestnictwo w 
życiu literackim (niem. Handlungskompetenz): umiejętność wartościowania i 
oceny dzieła literackiego, komunikacji literackiej jako części komunikacji 
kulturowej (Abraham/ Kepser 2006:55-63). Kompetencja literacka pozostaje w 
ścisłym związku z umiejętnością czytania ze zrozumieniem (szerzej: 
kompetencji czytelniczej, niem. Lesekompetenz), która jest częścią kompetencji 
językowej i za-razem podstawą do osiągnięcia kompetencji literackiej. W 
Niemczech kompetencje literackie i językowe rozwijane są równolegle, w 
ramach jednego przedmiotu, podobnie jak na lekcjach języka i literatury 
polskiej. W osiągnięciu kompetencji literackiej równie ważną rolę odgrywa 
kompetencja medialna (Medienkompetenz), gdyż literatura jest prezentowana 
współcześnie w wielorakiej formie medialnej: obok tradycyjnej książki, 
komiksu czy filmu wielką rolę odgrywają audiobooki, teksty cyfrowe w 
Internecie lub na innych nośnikach informacji, hiperteksty, hiperfikcje, blogi, 
multimedialne dzieła wizualno-tekstowe itp.  
Na gruncie niemieckim rozwijanie kompetencji literackiej, czytelniczej i 
medialnej uznawane jest obecnie za trzy wiodące cele dydaktyki literatury. 
Droga do osiągnięcia kompetencji literackiej prowadzi przez kształcenie 
literackie w szkole i poza nią. Jest to ciągły proces w trakcie całego życia 
(niem. lebenslanges Lernen), w trakcie którego człowiek stale uczy się nowych 
rzeczy w wyniku stałego kontaktu z literaturą i innymi dziedzinami sztuki. 
Nauka literatury w szkołach wszystkich typów jest najważniejszym, ale nie 
jedynym sposobem osiągnięcia kompetencji literackiej. 
Z powyższej analizy wiodących pojęć wyprowadzić można następujące cele 
kształcenia literackiego: 
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CELE KSZTALCENIA LITERACKIEGO  
KOMPETENCJ
E 
 

 
1. Cele poznawcze 

 
2. Cele kształcące: 

3. Cele 
wychowawcze: 

A. Kompetencja 
literacka 
(dotyczy 
literatury jako 
przedmiotu 
poznania). 
 
 
A.1. 
Kompetencja 
receptywna. 
 

� Wiedza o 
epokach 
literackich, 

� znajomość 
reprezentatyw-
nych dzieł 
literackich              
z danej epoki,  

� znajomość 
poetyki danej 
epoki, 

� znajomość 
wybranych 
pisarzy, cech ich 
twórczości, 

� znajomość 
wybranych 
pozycji literatury 
dziecięcej        i 
młodzieżowej, 

� znajomość 
wybranych teorii 
literaturoznawczy
ch,  

� poznanie pojęć                 
z teorii dzieła 
literackiego, 
stylistyki          i 
wersyfikacji. 

� Wykorzystanie 
źródeł informacji           
o literaturze: 
czasopism 
literackich, 
leksykonów, 
Internetu, 

� wykorzystanie 
interpretacji     i 
krytyki 
literackiej, 

� umiejętność 
analizy formalnej 
dzieła 
literackiego, 

� przyporządkowan
ie dzieła do 
epoki, 

� rozpoznawanie 
gatunków 
literackich, 

� samodzielna 
interpretacja, 

� porównanie     z 
innymi formami 
medialnymi, 

� porównanie     z 
rzeczywistością i 
własnymi 
doświadczeniami. 

� Chęć i potrzeba 
czytania, 

� zainteresowanie 
literaturą 
niemiecką, 

� potrzeba kontaktu 
z literaturą i 
uczestnictwa w 
życiu literackim, 

� rozszerzenie 
horyzontów, 

� umiejętność 
wartościowania 
literackiego, 

� zdolność 
przeżycia 
estetycznego,  

� świadomość 
powiązania 
literatury z epoką 
historyczną. 

 

 
A.2. 
Kompetencja 
produktywna. 
 

� Znajomość 
pisarskich norm 
poetyki dla 
gatunków 
literackich, 
typowych dla 
danej epoki 
technik pisarskich        
i środków 
stylistycznych. 

 

� Recytacja 
tekstów, 

� przedstawienia 
sceniczne, 

� opowiadanie, 
� pisanie tekstów 

w formie 
gatunków 
literackich, 

� pisanie z 
wykorzystaniem 

� Zdolność 
estetycznego 
przeżywania 
literatury przez 
własną 
działalność 
odtwórczą i 
twórczą,  

� kreatywność, 
� rozwój twórczego 

potencjału. 
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technik 
pisarskich 
(monolog 
wewnętrzny, 
Sekundenstil i 
in.), 

� umiejętność 
doboru medium 
do własnej 
produkcji 
tekstów. 

 

 

A.3. 
Uczestnictwo w 
życiu literackim. 
 

� Znajomość 
instytucji życia 
literackiego,  

� znajomość 
tendencji 
rozwojowych 
współczesnej 
literatury, 

� znajomość 
współczesnych 
autorów i cech 
charakterystyczn
ych ich 
twórczości. 

 

� Umiejętność 
komunikacji na 
temat własnych 
doświadczeń i 
ocen 
estetycznych,  

� świadomy wybór 
lektur według 
własnych 
upodobań 
czytelniczych, 

� czytanie 
czasopism 
literackich,  

� udział w 
spotkaniach 
autorskich, 

� śledzenie 
nowości 
wydawniczych 
filmów, 
przedstawień 
teatralnych, 

� pisanie własnych 
recenzji. 

� Świadomy 
rozwój własnych 
gustów i 
upodobań 
czytelniczych i 
refleksja na ich 
temat. 

 

 
Kompetencji literackiej nie da się rozwijać w oderwaniu od innych obszarów 
kompetencyjnych, w szczególności kultury i języka, bowiem literatura stanowi 
ich integralną część. Lekcja literatury przyczynia się też do rozwoju tych 
kompetencji.  
 
B.  
Kompetencja 
(obco)kulturowa 

� Wiedza historyczna, 
� wiedza 

kulturoznawcza              

� Rozpoznawanie 
przynależności 
dzieł literackich 

� Relatywizowani
e własnych 
wartościowań, 
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(skierowana na 
poznanie kultury 
niemieckiego 
obszaru 
językowego, 
uzupełnia kurs 
kulturoznawstwa
) 
 

o prądach 
umysłowych, 
filozofii, sztukach 
plastycznych, 
pozostających    w 
związku           z 
literaturą, 

� znajomość 
podobieństw                      
i różnic              w 
rozwoju            w 
Niemczech                   
i  Polsce. 

do epok               
i  prądów 
kulturowych. 

 

� zrozumienie                     
dla odmienności 
kulturowej, 

� szacunek dla 
zjawisk 
obcokultu-
rowych, 

� niechęć                           
do przesądów                          
i stereotypów, 

� tolerancja. 

C. 
Kompetencja 
językowa 
 
(skierowana na 
opanowanie 
języka obcego, 
uzupełnia kurs 
praktycznej 
nauki języka). 
 

� Znajomość 
terminów             i 
słownictwa do 
analizy                 i 
interpretacji tekstów 
literackich, 

� znajomość 
terminów              i 
słownictwa 
literaturoznaw-
czego, 

� znajomość środków 
retorycznych, 

� znajomość 
słownictwa do 
opisywania wrażeń 
czytelniczych, 
emocji, działań               
i postaw postaci 
literackich. 

� Rozwijanie 
sprawności 
mówienia, m. 
in.: wyrażanie 
zdania, 
poglądów, 
dyskusja, 

� rozwijanie 
sprawności 
kreatywnego 
pisania, 

� rozwijanie 
sprawności 
czytania, 

� rozwijanie 
sprawności 
słuchania, 

� postrzeganie 
estetycznych 
wartości języka 
literackiego. 

� Chęć i 
przyjemność 
wypowiada-nia 
się o literaturze                              
i wartościach 
estetycznych. 

 

 
Jak widać z powyższego zestawienia, kształcenie literackie jest procesem 
wieloletnim i wielostronnym, dalece wykraczającym poza interpretację tekstu 
literackiego i wiedzę o epokach, do których to aspektów niekiedy się je 
sprowadza. 
W kolegiach językowych, kształcących przyszłych nauczycieli, kurs literatury 
ma ponadto bardzo ważny cel zawodowy, jakim jest przygotowanie 
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absolwentów do fachowej, opartej na aktualnej, nowoczesnej wiedzy pracy z 
tekstem literackim na lekcji języka obcego. Kurs literatury spełnia więc ważną 
rolę jako uzupełnienie kursu glottodydaktyki (Didaktik/ Methodik Deutsch als 
Fremdsprache) i istotny czynnik rozwijania kompetencji nauczycielskiej. Stąd 
kolejny cel kursu: 3 
 
D. 
Kompetencja 
nauczycielska 

� Wiedza z zakresu 
dydaktyki 
literatury i 
estetyki recepcji, 
będąca podstawą 
decyzji 
dydaktycznych 
podczas pracy z 
tekstem 
literackim. 

� Umiejętność 
pracy z tekstem 
literackim na 
lekcji języka 
obcego. 

� Docenianie 
wartości teksów 
literackich  w 
procesie 
akwizycji języka 
obcego i kultury 
krajów języka 
docelowego.  

 

2.2. Treści nauczania 
Treści nauczania są najbardziej tradycyjnym elementem kursu, ponieważ 
wiedza do przekazania na zajęciach nie podlega już zmianom jako miniona i 
historycznie uwarunkowana. Z istniejącego zasobu wiedzy dokonano wyboru 
materiału nauczania według następujących kryteriów: 
� kryterium selekcji związane z dyscypliną podstawową – wybór treści, 

uznanych w literaturoznawstwie za najistotniejsze, 
� kryterium trwałości wiedzy – wybór treści nie podlegających szybkim 

zmianom, 
� kryterium przydatności – wybór treści przydatnych w dalszej nauce w 

ramach przedmiotu, 
� kryterium przyswajalności – treści najłatwiejsze prezentowane są na 

początku, trudniejsze – pod koniec kursu. 
Przedstawiany kurs ‘Historia literatury z elementami literaturoznawstwa’ 
wykracza znacznie poza ministerialne minimum programowe i obejmuje 
historię literatury od początków piśmiennictwa (nie od Oświecenia) aż do 
literatury współczesnej. Omawiane są wszystkie epoki i prądy literackie w 
układzie chronologicznym oraz twórczość najważniejszych pisarzy i 
reprezentatywne dzieła. Pierwszy temat z historii literatury to literatura staro-
wysoko-niemiecka, pierwszymi omawianymi tekstami są zabytki literatury 
Germanów: Merseburger Zaubersprüche i Hildebrandslied. Omawianie historii 

                                              
3 Por. cele kursu literatury w Turkowska 2006a:91-120, szczególnie 104, 107-115. 
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literatury kończy się na powieściach z lat 2000-2010, a ostatnią lekturą 
omawianą na seminarium jest Lektor Bernarda Schlinka z r. 1995.4  
W ramach kursu literatury 30 godzin (5. semestr) poświęcone jest na 
zagadnienia dydaktyki literatury w celu przygotowania absolwentów do 
fachowej i zgodnej ze współczesną wiedzą metodyczną pracy z tekstem 
literackim na lekcji języka obcego.5  
Zagadnienia z teorii literatury omawiane są w nawiązaniu do historii literatury i 
pracy nad tekstami (por. poniżej).  

2.3. Metody 
Metodyczna inscenizacja treści nauczania jest niesłychanie istotna w procesie 
nauczania literatury na studiach nauczycielskich. Ze specyfiki kształcenia 
zawodowego przyszłych nauczycieli języka, kultury i literatury krajów 
niemieckojęzycznych wynika szczególne znaczenie metodycznej strony 
wszystkich zajęć, w jakich uczestniczą słuchacze. Są oni bowiem przyszłymi 
nauczycielami i biorąc udział w lekcji kształtują swoje przyzwyczajenia 
dydaktyczne w pracy zawodowej. Proces ten można określić jako ‘przeżywaną 
metodykę’ w analogii do ‘przeżywanego krajoznawstwa’ (‘erlebte 
Landeskunde’) podczas wizyt w kraju języka docelowego. Słuchacze są stałymi 
hospitantami zajęć prowadzonych przez wykładowców, obserwują ich lekcje 
pod względem metodycznym i uczą się nie tylko treści przedmiotowych, ale 
jednocześnie prowadzenia lekcji. Wykładowcy wszystkich przedmiotów są 
zmuszeni do nieustannej dbałości o niezmiennie wysoki poziom metodyczny 
własnych lekcji.  
Lekcja literatury musi być prowadzona w sposób urozmaicony i atrakcyjny 
metodycznie, aby słuchacze mogli na tym przykładzie nauczyć się interesującej 
i efektywnej pracy z tekstem literackim na własnych lekcjach języka obcego. 
Ponadto wykorzystanie różnorodnych metod nauczania umożliwia optymalne 
przyswajanie materiału różnym typom modalnym: kinestetycznemu, 
werbalnemu, słuchowemu, stanowi zatem o wysokiej efektywności nauczania. 
Najczęściej stosowane są: 
� metody aktywizujące, zorientowane na działanie: elementy metody 

projektów, 'uczenie się przez nauczanie', gry dydaktyczne, kreatywne 
pisanie, 

� metody praktyczne: sporządzanie posterów, kolaży, map myśli, 
przedstawień graficznych, 

� metody poznawcze: rozwiązywanie problemów, 
� metody podające: wykład, pogadanka heurystyczna, samodzielna praca 

słuchacza z tekstem fachowym, 

                                              
4 Szczegółowy wykaz treści przedmiotowych i zagadnień do egzaminu dostępne są na  stronie 
http://republika.pl/literaturdidaktik/Informationen.html (20.05.2012). 
5 Por. podręcznik do dydaktyki literatury, Turkowska 2006b. 
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� formy socjalne: praca w parach, grupach, indywidualna i w plenum.  
Jako przykładowe zadania i ćwiczenia można wymienić: definiowanie pojęć, 
uporządkowanie informacji, przyporządkowanie pojęć i ich wyjaśnień, 
przyporządkowanie gatunków i form do fragmentów tekstów literackich, 
znalezienie błędu w definicji i poprawienie go, rozpoznawanie technik 
pisarskich w tekście literackim, graficzne przedstawienie budowy tekstu 
literackiego (schematu kompozycyjnego, wersyfikacyjnego itp.), formułowanie 
pytań i odpowiedzi na pytania do tekstu literackiego, gry dydaktyczne 
(planszowe, odgrywanie ról i in.), żywe obrazy, napisanie własnego tekstu 
'literackiego' w formie wybranego gatunku literackiego z wykorzystaniem 
odpowiednich wytycznych, wyszukanie informacji na dany temat w 
prezentowanym filmie (tekście do słuchania), sporządzanie notatek, 
sporządzanie ćwiczeń dla innych słuchaczy, prezentacja (graficzna, 
multimedialna), pisanie blogu, pisanie hiperfikcji, ćwiczenia interaktywne, Web 
Quests. 

2.4. Przebieg procesu dydaktycznego 
Historia literatury. Zgodnie z wytycznymi ramowego programu studiów 
(Stasiak 1995), w myśl którego wykład ma być najrzadszą formą nauczania, 
zrezygnowano z organizacyjnego podziału kursu literatury na wykłady i 
ćwiczenia. Wiedza historyczno- i teoretycznoliteracka przekazywana jest 
podczas seminariów łączących obie te formy zajęć. Nie istnieją wykłady w 
tradycyjnej formie, na których studenci przyjmują wiedzę tylko przez kanał 
słuchowy i robią notatki. Wszystkim fazom nauczania frontalnego (metody 
podające, wykłady) towarzyszą materiały wizualne, aby ułatwić przyswajanie 
wiedzy dzięki aktywizacji kanału wzrokowego. Należą tu zarówno wizualizacje 
statyczne, jak obrazy, zdjęcia, schematy, postery, kolaże, jak również materiały 
audiowizualne (filmy dydaktyczne i dokumentalne, ekranizacje, nagrania 
przedstawień teatralnych) oraz multimedialne materiały cyfrowe (prezentacje 
Power-Point, materiały dydaktyczne na CD, materiały filmowe z You Tube). 
Naczelną zasadą prezentacji materiału jest jego dydaktyzacja. Zarówno 
wykłady nauczyciela jak i materiały audiowizualne są zaopatrzone w ćwiczenia 
rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu lub rozumienia tekstu czytanego, 
które jednocześnie umożliwiają elaborację przekazywanych informacji i dzięki 
temu powodują lepsze przyswajanie i zapamiętywanie wiedzy. Dzięki 
zastosowaniu ćwiczeń rozwijanie sprawności językowych i przyswajanie 
wiedzy literackiej wspomagają się i uzupełniają wzajemnie. 
Jako ćwiczenia do literatury sprawdzają się wszystkie typy ćwiczeń znane z 
dydaktyki języków obcych: ćwiczenia lukowe, przyporządkowanie, znalezienie 
kolejności, prawda-fałsz, wyszukiwanie błędów, wyszukiwanie słów, 'co nie 
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pasuje do pozostałych elementów', krzyżówki, quizy i wiele, wiele innych.6 
Ćwiczenia są rozwiązywane przez studentów podczas słuchania wykładu 
nauczyciela lub oglądania filmu czy prezentacji Power-Point. Zastępuje to 
robienie notatek. Rozwiązania sprawdzane są po zakończeniu wykładu w 
plenum. W pierwszym przykładzie ćwiczenia słuchacze muszą podczas 
wykładu przyporządkować grupy zabytków literatury staro-wysoko-niemieckiej 
do ich charakterystyki:  
 
Übung 1. Gruppen der althochdeutschen Literatur. 
 
Welche Gruppen der althochdeutschen Literatur werden in den folgenden Sätzen näher 
erläutert? 
� Kirchliche Übersetzungsliteratur: Satz  ............................ 
� Germanische mündliche Literatur, später schriftlich festgehalten: Satz .................... 
� Übergang von der heidnisch-germanischen zur christlich-deutschen Literatur: Satz ......... 
� Weltliche Gebrauchsliteratur: Satz............................................. 
 
1. Die ersten Schriftdenkmäler entstanden aus dem Bedarf, lateinische Texte in die Sprache des 
Volkes zu übertragen. 
2. Es gab auch Texte, die sich nicht wie üblich mit der Religion beschäftigten, sondern aus den 
Bedürfnissen der Verwaltung entstanden. Sie waren aber nicht immer in der deutschen Sprache 
verfasst, sondern öfter im Latein. 
3. Aus der germanischen Tradition der mündlich überlieferten Literatur stammen manche Texte 
im Stabreim, die später aufgeschrieben wurden. Die Kirche hatte es freilich verboten, diese 
heidnischen Texte auch mündlich zu verbreiten, sie wurden nur zufällig aufgeschrieben. 
4. Als Vorgabe für die schriftstellerische Tätigkeit dienten lateinische religiöse Texte, die dem 
einfachen Volk in seiner Sprache mitgeteilt werden sollten. Die Kirche brauchte sie zur 
Christianisierung. 
5. Manche Texte waren in der alten germanischen (also noch heidnischen) Form aufgeschrieben 
– d.h. im Stabreim, aber sie hatten schon den modernen christlichen Inhalt und waren in den 
deutschen Sprachen althochdeutsch und altniederdeutsch (= altsächsisch) verfasst.7 
 
Inne typy ćwiczeń podczas wykładu to np. przyporządkowanie wyjaśnień do 
pojęć lub treści dzieł literackich do ich tytułów. Słuchacze otrzymują osobne 
kartki z tytułami (pojęciami) i osobne ze streszczeniami (definicjami pojęć) i 
rozwiązują ćwiczenia podczas słuchania wykładu i oglądania prezentacji 
Power-Point. Bardzo kształcącym ćwiczeniem jest też układanie (podczas 
wykładu lub filmu lub po ich zakończeniu) clusteru do epoki literackiej w 

                                              
6 Ćwiczenia interaktywne do historii literatury znajdują się na stronie 
http://literaturdidaktik.republika.pl/elearning.html (20.05.2012) oraz w Turkowska 2006a:233-
247. Planowane jest również wydanie podręcznika z ćwiczeniami do literatury niemieckiej, por. 
zapowiedź wydawnicza na  http://literaturdidaktik.republika.pl/ Ubungsbuch.html 
(20.05.2012). 
7 Rozwiązanie: Kirchliche Übersetzungsliteratur: 1, 4, Germanische mündliche Literatur, später 
schriftlich festgehalten: 3, Übergang von der heidnisch-germanischen zur christlich-deutschen 
Literatur: 5, Weltliche Gebrauchsliteratur: 2. 



 135 

atrakcyjnej wizualnie formie kwiatu (por. Barockblume, Turkowska 2006a: 
243-245).8 
Jako przykład ćwiczenia towarzyszącego filmowi posłuży ćwiczenie na 
rozumienie ze słuchu do pierwszych dwóch minut filmu dydaktycznego "Immer 
wächst und blüht Verlangen". Romantik: 
 
Übung 2. Verbinden Sie die Sätze richtig (Proszę właściwie połączyć zdania). 9 
1. Romantik ist die letzte große 

Kulturepoche, 
2. Sie entsteht fast zu gleicher Zeit wie die 

Weimarer Klassik – 
3. Das Ziel der Romantik ist es, 
4. Dabei revolutioniert sie alle 

Lebensbereiche: 
5. Im Mittelpunkt steht 
6. Gefühl und Phantasie 
7. Romantik ist mehr als eine Kulturepoche: 
 

a. die vom Rationalismus der Aufklärung 
und der vollendeten Formen der Klassik 
getrennte Einheit von Geist und Natur 
wiederherzustellen. 

b. sind alles. 
c. die für ganz Europa gilt. 
d. das subjektive Empfinden des Einzelnen. 
e. sie ist Weltanschauung und Lebensgefühl 

zugleich. 
f. Dichtung und Politik, Musik und 

Wissenschaft, Philosophie und Kunst. 
g. gegen Ende des 18. Jh. 

Inne ćwiczenie do filmu Das Land der Griechen mit der Seele suchend... Die 
Weimarer Klassik łączy słuchanie ze zrozumieniem z rozszerzaniem wiedzy 
literackiej. Słuchacze otrzymują arkusze ćwiczeń z 7 informacjami o Weimarze 
z epoki Goethego, z których trzech brakuje w filmie, ale przekazują dodatkową 
wiedzę. Słuchacze muszą zdecydować, które informacje słyszeli w filmie, a 
których brakowało. Takie samo ćwiczenie do wyżej wymienionego filmu o 
romantyzmie dotyczy postaci E.T.A. Hoffmanna: spośród 15 informacji o jego 
życiu i twórczości siedmiu brakuje w filmie. Słuchacze muszą je znaleźć. 
Często stosowane są też np. ćwiczenia lukowe, w których słuchacze uzupełniają 
brakujące słowa lub informacje podczas oglądania filmu. 
Teoria literatury. Tradycja kształcenia neofilologicznego zaleca nauczanie 
teorii literatury w ramach osobnego kursu 'Wstęp do literaturoznawstwa' na 
pierwszym roku studiów, a czasem nawet już w 1. semestrze. Z powodu 
problemów językowych, typowych dla początkujących studentów, kurs ten 
prowadzony jest niekiedy po polsku, co niweczy możliwość jednoczesnego 
rozszerzania kompetencji obcojęzykowej. Aby uniknąć tej wady, w 
omawianym kursie zadecydowano o rozłożeniu treści tego przedmiotu na cały 
trzyletni okres kształcenia literackiego bez podziału na osobne przedmioty. 
Taka forma kursu, nazwanego właśnie dlatego 'Historia literatury z elementami 
literaturoznawstwa', umożliwia jednoczesną pracę nad wszystkimi aspektami 
literatury: historią, teorią oraz analizą i interpretacją dzieła literackiego w 
ramach jednego przedmiotu. Kurs literatury rozpoczyna się czterema 
seminariami poświęconymi kolejno: wyznacznikom literatury ("Co to jest 
                                              
8 Por. http://elisa20.republika.pl/Barockblume.jpg (20.05.2012). 
9 Rozwiązanie: 1c   2g    3a     4f    5d   6b    7e. 
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literatura?"), strukturze literaturoznawstwa jako dziedziny naukowej ("Co to 
jest literaturoznawstwo?"), podziałowi na rodzaje literackie i teorii rozwoju 
historycznoliterackiego. Teksty wykładów zdydaktyzowane są w formie 
ćwiczeń na rozumienie tekstu czytanego.10 Tematy te stanowią wprowadzenie 
do problematyki następnej części kursu, która poświęcona jest kolejnym 
epokom literackim i zaczyna się od średniowiecza. Seminaria poświęcone są na 
przemian przedstawieniu epoki i pracy nad tekstem literackim (jednym lub 
wieloma), charakterystycznym dla danej epoki. Teksty z epok od średniowiecza 
do baroku są fragmentami dzieł, do których studenci rozwiązują ćwiczenia, 
głównie o charakterze językowym. Począwszy od Oświecenia pracuje się nad 
całymi dziełami. 
Zniesienie podziału na osobne przedmioty: historię literatury, teorię literatury, 
interpretację dzieła literackiego i integracja tych aspektów pozwala na 
połączenie wiedzy w celu stworzenia na lekcji spójnego, koherentnego obrazu 
rozwoju historycznoliterackiego. Dzięki temu można łatwiej i przystępniej 
przedstawić powiązania epoki z tekstem literackim a zagadnienia 
teoretycznoliterackie omawiać na przykładach aktualnie omawianych lektur 
oraz wykazać ich praktyczną rolę podczas analizy i interpretacji tekstu. I tak np. 
teoria dramatu i kryteria formalnej analizy tekstu dramatycznego omawiane są 
przy okazji dramatów Schillera z epoki klasyki weimarskiej, teoria i analiza 
liryki oraz wersologia i retoryka towarzyszą wierszom z okresu modernizmu, a 
teoria epiki i kryteria analizy tekstów powieściowych – powieściom z czasów 
Republiki Weimarskiej. Pozostałe tematy z teorii literatury to m. in. teorie 
literatury (estetyka recepcji, gender studies), hermeneutyka, dekonstrukcja, 
interpretacja literacka. Tematy te są zdydaktyzowane jako ćwiczenia do 
czytania i omawiane w ramach przedmiotu 'Czytanie' w 5. semestrze (por. 
ćwiczenia do kolejnych rozdziałów w Turkowska 2011).  
Praca nad tekstem literackim na szczególne znaczenie dla rozwoju 
kompetencji literackiej. Ponieważ czytanie długich tekstów o skomplikowanej 
strukturze w języku obcym sprawia słuchaczom najwięcej trudności, ich 
dydaktycznemu opracowaniu poświęcono najwięcej uwagi, aby ułatwić im to 
zadanie. Słuchacze mają do dyspozycji wiele zadań pomocnych przed i podczas 
domowej lektury tekstów, które przygotowują ich do kontaktu z 
kompleksowym dziełem literackim od strony językowej i treściowej i pomagają 
dzięki temu lepiej zrozumieć tekst. Na lekcji poprzedzającej omawianie lektury 
przeprowadzana jest obszerna faza przygotowawcza, kontynuowana w ramach 
domowej pracy własnej słuchaczy. Obok 'wstępu informacyjnego' (informacje o 
kontekście historycznoliterackim, historii powstania dzieła, materiale 
historycznym) dużą uwagę poświęca się wprowadzeniu do fabuły dzieła. 
Słuchacze antycypują jego treść, opowiadają lub piszą historyjki do 
fragmentów tekstów, wybranych scen, trailerów do filmów (ekranizacji 

                                              
10 Por. ćwiczenia do kolejnych rozdziałów w Turkowska 2011. 
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powieści lub przedstawień teatralnych, które można znaleźć na You Tube), lub 
opowiadają historie, w których występują postaci z danej lektury. W ten sposób 
zaznajamiają się z treścią dzieła, co owocuje jego lepszym zrozumieniem 
podczas czytania. Samodzielnej domowej lekturze towarzyszą 'zadania podczas 
czytania', które odnoszą się do treści i najważniejszych miejsc tekstu, które są 
ważne dla interpretacji. Przed czytaniem słuchacze zaznajamiają również się z 
arkuszem pytań, według których będzie przebiegała interpretacja dzieła na 
następnej lekcji. Orientacja, jakie zagadnienia będą przedmiotem rozważań, 
pomaga lepiej skoncentrować się na ważnych miejscach tekstu i dobrze go 
zrozumieć. Tradycyjna hermeneutyczna analiza i interpretacja dzieła zajmują 
podczas seminarium najwięcej czasu, ale na nich nie kończy się praca nad 
tekstem. Jest ona wzbogacona o kreatywną twórczość studentów. Ostatnią fazą 
pracy nad tekstem jest praca metodami zorientowanymi na działanie 
(handlungsorientierte Methoden). Słuchacze piszą np. własne teksty w formie 
stylu sekundowego (Sekundenstil, technika pisarska naturalizmu), monologu 
wewnętrznego, przeprowadzają wywiady z postaciami literackimi, budują żywe 
obrazy, przeprowadzają gry z podziałem na role (Rollenspiele, Planspiele), 
dyskusje, piszą listy do postaci, recenzje książek i wiele innych.11 Aktywność 
tego rodzaju rozwija produktywną kompetencję literacką, wyzwala 
kreatywność, pozwala na emocjonalne reakcje na tekst literacki i osobiste 
przeżywanie tekstu. 
Kurs literatury uzupełniony jest o omawianie treści związanych z literaturą na 
innych przedmiotach, szczególnie praktycznej nauce języka (czytanie, 
rozumienie ze słuchu, sprawności zintegrowane) na zasadzie integracji 
międzyprzedmiotowej. W ramach przedmiotu 'słuchanie' rozwiązuje się np. 
ćwiczenia do wierszy niemieckich poetów (program Liryk für Alle na You 
Tube, gdzie aktor Lutz Görner recytuje wiersze i opowiada o ich autorach), 
pieśni romantycznych, słuchowisk, audiobooków, ekranizacji powieści, 
fragmentów przedstawień teatralnych i oper Mozarta oraz audycji literackich 
(np. cykl Lauter schwierige Patienten z Marcelem Reich-Ranickim na You 
Tube). 
Rozwój nowych mediów pozwala na rozszerzenie aktywizujących metod 
zorientowanych na działanie o aktywność słuchaczy w Internecie. Nowe media  
i Internet są naturalnym środowiskiem aktywności dla dzisiejszego pokolenia 
uczniów, a kontakt z nimi – ich ulubionym zajęciem. Wykorzystanie nowych 
mediów i Internetu w procesie literackiego kształcenia pełni ważną rolę 
motywacyjną. Część pracy nad interpretacją tekstu można dziś prowadzić 
online: komunikować się na tematy literackie za pomocą maili, blogu, własnej 
strony internetowej, platformy moodle. Studenci mają możliwość uczestnictwa 
w zbiorowym pisaniu fikcyjnych tekstów na przystosowanych do tego stronach, 

                                              
11 Por. dokładne przedstawienie metod zorientowanych na działanie i ich wykorzystanie w 
dydaktyce literatury, Turkowska 2006a: 143-194. 
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przeprowadzać własne projekty w Internecie (np. tworzenie hipertekstowych 
readerów do liryki, pisanie hiperfikcji)12, prowadzić własny blog (por. blog 
literacki studentów NKJO w Radomiu literaBLOGtur)13 i wiele innych. 
Szczególnie wielką zaletą Internetu jest to, że umożliwia on rozwijanie 
produktywnej kompetencji literackiej, udział w życiu literackim kraju języka 
docelowego i przekonuje o nieustającej żywotności literatury i jej roli w życiu 
kulturalnym, społecznym i w rozwoju duchowym i emocjonalnym każdego 
człowieka. Jest to nadrzędnym celem kształcenia literackiego. 
18-letnia praktyka nauczania według przedstawionego powyżej modelu 
przekonuje o jego dużej efektywności w zakresie przyswajania sobie materiału 
nauczania przez studentów. Cele nauczania, określone w rozdz. 4.2., zostają w 
każdym trzyletnim cyklu nauczania zrealizowane. Studenci chętnie biorą 
aktywny udział w lekcjach literatury i mają na ogół pozytywny do niej stosunek 
jako do ważnej części kultury kraju języka docelowego, o czym świadczą liczne 
ewaluacje kursu.  
Metodycy i dydaktycy literatury w Niemczech i Polsce doceniają walory 
nauczania literatury zorientowanego na działanie, według którego prowadzony 
jest niniejszy kurs. Jest ono obecnie wiodącą koncepcją w dydaktyce literatury 
na gruncie niemieckim. Model ten jest natomiast ciągle jeszcze krytykowany 
przez tradycyjnych literaturoznawców wśród polskich germanistów, dla których 
nauczanie literatury w szkolnictwie wyższym musi być teoretycznie 
zorientowane według struktury literaturoznawstwa jako dziedziny naukowej i 
którzy zarzucają mu m.in. brak naukowości i 'instrumentalizację tekstu 
literackiego'. 
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