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wprowadzenie

Początek zajęć dydaktycznych dla wykładowcy oraz studenta jest za-
wsze wyjątkowy i inny. Niestety często zdarza się, że zamiast wzajemnej 
współpracy i przyjemności z nauczania i uczenia się pojawiają się proble-
my zarówno z komunikacją, jak i kształceniem. Studenci w czasie zajęć 
są zniechęceni, znudzeni lub rozproszeni, a wykładowca zmęczony lub 
zdenerwowany.

Takie sytuacje można zlikwidować lub zapobiec im na wiele sposobów. 
Zakładając, że obie strony, mimo konfliktu interesu, są zainteresowane 
jakością zajęć, można wprowadzić zasady, język oraz metody nauczania, 
które usprawnią proces komunikacji, aktywność grupy i zwiększają ja-
kość przedstawianej wiedzy. Szczególnie interesujące są metody aktywi-
zujące, gry dydaktyczne oraz system znaków lub układ czynności, które 
można określić jako bobomigi wykładowe.

Komunikacja podczas wykładu, czy ogólnie zajęć, jest bardzo istot-
na. Jej brak powoduje, że nie może być spełniona funkcja dydaktyczna 
nauki. Przy czym nauka w znaczeniu dydaktycznym to „działanie uczo-
nego, badacza, nauczyciela, których bezpośrednim celem jest przekaza-
nie wiedzy innym (uczniom, studentom, słuchaczom), a także czynności 
uczenia się” 1. idąc dalej, jeśli wiedzę przekazuje się w sposób niewła-
ściwy lub w formie ograniczonej, to poziom nauczania jest niski. Tym 
samym nauka w podstawowej formie, czyli rezultatów i wykonywanych 

1 B. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Warszawa 2012, 
s. 23.
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czynnoś ci, również nie jest realizowana 2. Dlatego warto zadbać o właściwy po-
ziom komunikacji podczas tego procesu uczenia-nauczania.

Poniższy artykuł dotyczy procesu komunikacji w czasie wykładu, jego uspraw-
nienia i zwiększenia jakości przekazu. W pierwszej części została omówiona isto-
ta prowadzenia zajęć w formie wykładowej. Scharakteryzowano również metody 
nauczania, które można wprowadzić podczas zajęć. Niewątpliwie wypierają one 
tradycyjne sposoby przekazu wiedzy na rzecz metod aktywizujących. ich efek-
tywność zależy jednak od wykładowcy, grupy odbiorców, ich liczby, warunków 
logistycznych (takich jak wielkość sali, oświetlenie itp.) czy godziny wykładu.

W drugiej części został przeanalizowany proces komunikacji, który powsta-
je między wykładowcą a słuchaczami, na podstawie przekazu werbalnego i nie-
werbalnego, przy wykorzystaniu tradycyjnych metod nauczania lub bobomigów. 
Jak pokazują wyniki badań, do odbiorców dociera mniej niż 10% informacji 
przekazanych przez słowa, a aż 55% to pozostałe gesty niewerbalne 3. Dlatego 
wykładowca nie może się skupić tylko na przekazie słownym, ale też na mo-
wie ciała i wykonywanych czynnościach. Wprowadzenie bobomigów usprawnia 
z kolei proces komunikacji, co zwiększa walory poznawcze wykładu.

W artykule wstępnie postawiono hipotezę roboczą, że wykład prowadzo-
ny metodą tradycyjną jest nieefektywny, dlatego trzeba go uzupełnić dodatko-
wymi metodami nauczania. Wynika to z cech takiej formy przekazu wiedzy, 
a szczególnie komunikacji, która podczas wykładu jest często zakłócona.

Weryfikacja hipotezy jest możliwa dzięki analizie i krytyce literatury oraz 
doświadczeniu dydaktycznemu autorki. Badany proces komunikacyjny doty-
czy relacji między wykładowcą a studentami uczestniczącymi przez wiele go-
dzin w wykładach kursowych, gdzie systematycznie przedstawiona jest tematy-
ka danego przedmiotu, lub wykładach monograficznych.

Nauczanie przez wykład

Wykład może być traktowany jako forma prowadzenia zajęć lub jako meto-
da asymilacji wiedzy opartej na „aktywności poznawczej o charakterze repro-
duktywnym” 4. Przy czym metoda nauczania to „wypróbowany i systematycz-

2 Tamże.
3 A. Pease, B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2007, s. 31.
4 Podana klasyfikacja metod nauczania-uczenia się jest propozycją W. Okonia. Z kolei 

według klasyfikacji F. Szloska wykład problemowy i konwersatoryjny należą do metod 
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nie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów” 5. Ma ona istotny wpływ 
na jakość kształcenia oraz efektywność uczenia.

Wyróżnia się trzy rodzaje wykładów: konwencjonalny, problemowy i kon-
wersatoryjny 6. Każdy charakteryzuje się tym, że wykładowca przekazuje go-
towe informacje, zebrane, poddane selekcji i ocenie. Jest to nauczanie oparte 
na słowie, określane jako sztuczne, które jest nietrwałe i nieefektywne. Nie za-
spakaja się bowiem podstawowych potrzeb ludzkich: samodzielnego poznania 
i zdobywania wiedzy oraz rozwinięcia własnych zdolności i umysłu. Naturalne 
uczenie pozwala zaś na uruchomienie mechanizm poznawczych, poprzez ob-
serwacje, spostrzeżenie, wnioskowanie czy myślenie abstrakcyjne.

Wykład tradycyjny opiera się na nauczaniu podającym, w którym przedsta-
wia się gotowy zestaw informacji w formie ustnej, pokazowej (np. przez pre-
zentacje) lub pisemnej (np. przez książkę, skrypt czy informacje umieszczone 
w internecie).

Kolejne dwa wykłady: problemowy i konwersatoryjny, należą już do metod 
problemowych 7. Polegają one na stworzeniu sytuacji problemowej (przez po-
kazanie nieścisłości, luki, niedopowiedzenia), zaproponowanie możliwych roz-
wiązań i ich weryfikację. Może to być analiza założeń metodologicznych lub ba-
dań empirycznych 8, wieloznaczności językowej 9 lub danych statystycznych 10. 
Porównuje się też wyniki badań przeprowadzonych przez badaczy 11 w różnych 
latach lub krajach 12.

problemowych. Tamże, s. 251. F. Szlosek, Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodo�
wych, Radom 1995, s. 91.

5 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003, s. 242.
6 Można wyróżnić też wykład informacyjny (podobny do tradycyjnego) i oczywiście 

kursowy oraz monograficzny.
7 Metody problemowe opierają się na deweyowskiej analizie problem. W Polsce została 

ona zmodyfikowana przez B. Nawroczyńskiego; W. Okoń, Wprowadzenie, s. 260.
8 Szczególnie interesujące są założenia dotyczące badań ankietowych. Wiele takich 

nieścisłości, które stwarzają problemy interpretacyjne, można znaleźć w „Diagnozie 
społecznej” czy BAEL (Aktywność ekonomiczna ludności, GUS, Warszawa, wydanie od 
1992 roku); www.diagnoza.pl; www.stat.gov.pl

9 Przykładowo pojęcie ubóstwa, wykluczenia społecznego lub bezrobocia naturalnego. 
Więcej w: R. Wojciechowska, Bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne a cebulowa teo�
ria szczęścia, w: Społeczna granica wzrostu gos podarczego. Przyczynek do ekonomii szczę�
ścia, red. R. Bartkowiak, Warszawa 2013.

10 Przykładowo dane dotyczące bezrobocia, PKB czy inflacji; www.stat.gov.pl
11 Przykładowo wyniki badań bezrobocia naturalnego, jego poziomu i struktury prowa-

dzone przez M. Górę, M. Sochę, U. Sztanderską czy E. Kwiatkowskiego.
12 Przykładowo stopa bezrobocia w badaniach międzynarodowych; www.stat.gov.pl
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Metody problemowe nie tylko charakteryzują się dużą aktywnością słucha-
cza, ale stanowią też sposób na „wychowanie do umysłowej wolności i moral-
nej niezawisłości, do harmonii między tym, co się myśli i wie, a tym, co się robi 
i na zewnątrz ujawnia” 13.

Wykład problemowy to również pośredni lub bezpośredni sposób przeka-
zywania informacji, ale w formie problemu badawczego, który należy rozwią-
zać. Może on być wkomponowany od początku w schemat wykładu albo jako 
uzupełnienie z jedną z metod problemowych, takich jak studium przypadku, 
burza mózgów czy gry dydaktyczne 14.

Z kolei wykład konwersatoryjny polega na przeplataniu przekazu słownego 
wypowiedziami studentów, którzy analizują dane zagadnienie lub problem 15.

Każdy z opisanych rodzajów wykładu jest formą prezentacji wiedzy wcześ-
niej przygotowanej przez wykładowcę, tylko inny jest jego sposób wyrażania. 
Najmniej angażuje się słuchacza podczas wykładu tradycyjnego, a najwięcej 
na wykładzie konwersatoryjnym. Nie zawsze jednak można przeprowadzić 
dyskusję, czy omówić materiał w formie problemu. Przykładowo, jeśli grupa 
studentów jest duża, to trudno jest zapanować nad wieloma wypowiedziami. 
Szczególnie, gdy jest niewłaściwe nagłośnienie sali albo jedna osoba chce zmo-
nopolizować dyskusję. Ponadto dbając o sensowność wypowiedzi, rzetelność 
oraz jej dynamikę, wykładowca musi posiadać spore umiejętności dydaktycz-
ne, by kontrolować kolejne wypowiedzi. Bardzo łatwo wpaść w „pułapkę”, gdy 
rozmowa jest dynamiczna i żywa, ale pozbawiona walorów naukowych.

Jeśli chodzi o wykład problemowy, to częstym nieporozumieniem jest trak-
towanie go jako metody: „pytanie – odpowiedź”. Sens tego typu wykładu wyra-
ża się bowiem w stworzeniu sytuacji problemowej, czyli luki w przedstawionej 
wiedzy, pewnej wątpliwości lub niedomówienia. Takie przedstawienie przygo-
towanego materiału jest bardzo ciekawe i twórcze. Z pewnością angażuje też 
studentów i zmusza do wysiłku intelektualnego. Niestety nie zawsze można 
przedstawić zagadnienie w formie problemu. Poza tym wymaga to od odbior-
ców dużego wysiłku, wcześ niejszego przygotowania oraz chęci. Może się bo-
wiem okazać, że nikt z grupy nie rozumie lub nie chce szukać rozwiązań. Brak 
zaangażowania może być oczywiście wypadkową wielu zmiennych: godziny 
wykładu, a więc zmęczenia studentów, lub trudnością materiału. Wówczas po-
zostaje tradycyjna forma przekazu.

13 W. Okoń, Wprowadzenie, s. 260.
14 Tamże.
15 Tamże.
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Podczas wykładu tradycyjnego, problemowego oraz konwersatoryjnego 
można zastosować inne metody problemowe, głównie metodę przypadku i gry 
dydaktyczne. Pozostałych metod problemowych, takich jak: metody sytuacyj-
ne, giełda pomysłów czy inscenizacje, nie stosuje się podczas wykładu, gdyż 
wymagają pracy w małych grup i ich ciągłej kontroli przez wykładowcę.

Metoda przypadków lub case study polega na rozwiązaniu sytuacji proble-
mowej czy konkretnego przypadku. W tym celu tworzy się instrukcje realizacji, 
instrukcję dla prowadzącego (moderatora) i studenta. W pierwszej części nale-
ży dokładnie określić cel podjętych czynności, organizację działań, scenariusz 
realizacji studium przypadku. W drugiej części, dla wykładowcy, określa się 
najważniejsze założenia dotyczące badanego zagadnienia, potrzebne materiały, 
czas realizacji, organizację i scenariusz działań. Na końcu wskazuje się możliwe 
rozwiązania i komentarz, który przedstawia się po zrealizowaniu studium przy-
padku. W części dla studentów powinny znaleźć się informacje dotyczące cza-
su i formy rozwiązania problemu, kolejność działań i ich oczekiwany rezultat. 
Oczywiście oprócz tego powinien być dołączony opis przypadku oraz zestaw 
pytań lub zadań. Na końcu powinny być wskazane wymagane rezultaty pracy 
i ich forma, czyli sposób prezentacji wyników i zasady ich oceniania.

Z kolei gry dydaktyczne to metody, które są formą zabawy odbywającej 
się według określonych reguł. ich celem nie jest przekazanie wiedzy na temat 
omawianego zagadnienia, ale usprawnienie pracy z grupą, poprawa komunika-
cji między studentami a wykładowcą. Wykorzystuje się wówczas czas spadku 
uwagi, by wspólnie rozwiązać problem logiczny, sytuacyjny lub szuka się zasto-
sowania dla „pustego czerwonego słoika” (nazwa własna autorki) 16. Gry mogą 
być psychologiczne, symulacyjne lub decyzyjne.

Opisane metody nauczania określane są jako problemowe i aktywizujące, 
gdyż są formą samodzielnego dochodzenia do wiedzy, a więc wspomagają ucze-
nie naturalne, które jest efektywne i trwałe. Poza tym pomagają wiedzy biernej 
zmienić się w czynną oraz znaleźć zastosowanie praktyczne dla prezentowanej 
teorii. Czynności, które wykonują studenci, odbywają się na trzech poziomach 
poznania: konkretnych wiadomości, modeli i teorii, co w naukach społecznych 

16 Metoda „pustego czerwonego słoika” została wprowadzona na wykładach z ekonomii, 
zarządzania i logiki w 2003 r. Polega na szukaniu 5 do 10 zastosowań pustego czerwo-
nego słoika. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo wymaga wysiłku intelektual-
nego już po trzecim zastosowaniu. Pozostała część grupy ocenia wypowiedź w sposób 
werbalny lub nie, co dodatkowo utrudnia odpowiedź.
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ma szczególne zastosowanie 17. Z pewnością przynoszą one liczne korzyści, ale 
należy dbać, by były wprowadzone w odpowiednim momencie i trwały nie dłu-
żej niż 10–15 minut. Dlatego warto zadbać o właściwy plan wykładu lub zbudo-
wać go według schematu procesu badawczego.

Proces badawczy opiera się na „kompasie metodologicznym”, czyli fundamen-
tach procesu budowania wiedzy, teorii czy modeli. Przekładając to na układ czyn-
ności dydaktycznych i badawczych wykładu, chodzi o określenie przedmiotu 
i celu zajęć, problemów badawczych oraz hipotez roboczych. Taki układ zapewnia 
nie tylko porządek, ale też właściwą jakość przekazywanej wiedzy. Dodatkowo 
wskazuje na praktyczne zastosowanie kolejnych czynności badawczych w proce-
sie budowania nowych teorii, testowania dotychczasowych, sposobu sprawdzania 
słuszności hipotez, krytyki i repliki krytyki. Bardzo ważne jest pokazanie prawi-
dłowej kolejności wykonywanych działań poprzez wyznaczenie celu badawczego, 
problemów, hipotez oraz tezy, po weryfikację lub falsyfikację przyjętych założeń. 
Każda hipoteza powinna stanowić możliwą odpowiedź na postawione pytania 
badawcze. Stanowi przypuszczenie i nie ma wartości logicznej. Dopiero proces 
sprawdzenia pozytywnego lub negatywnego umożliwia tymczasowe przyjęcie 
lub odrzucenie przyjętych założeń. Przy czym nawet hipotezy błędne są ważne, 
gdyż „przechodzą do historii nauki jako ilustracja wysiłków badawczych” 18.

Takie praktyczne ujęcie prezentowanej treści, nawet najtrudniejszej, pozwa-
la na zwiększenie jej walorów dydaktycznych i naukowych. Jednak właściwy 
układ zajęć nie zapewnia jeszcze właściwego przekazu. Dlatego wykład powi-
nien być uzupełniony o nową metodę, która pozwoli usprawnić proces komu-
nikacji. Tak więc, po wskazaniu założeń metodologicznych, następnie po części 
merytorycznej warto wprowadzić nową metodę z formą aktywizującą słucha-
czy. Może to być gra dydaktyczna, burz mózgów lub case study. Wybór metody 
zależy od wielkości grupy, jej oczekiwań i preferencji wykładowcy.

Każdy wykład w formie tradycyjnej lub problemowej, zmodyfikowany 
przez nowy układ i metody aktywizujące powinien kończyć się podsumo-
waniem. istotne jest to ze względu na spójność logiczną całego układu zajęć, 
prezentowanych konkretnie treści i motywacji oraz zaangażowania studentów. 
Pozwala to również na pokazanie rezultatów i omówienie wykonanych czyn-
ności badawczych, naukowych i poznawczych 19. Opisany powyżej układ zajęć, 

17 W. Okoń, Wprowadzenie, s. 259.
18 B. Kuc, Funkcje nauki, s. 100.
19 Wykład kończy podsumowanie, które może przedstawić wykładowca lub studenci. 

Wskazane jest, by studenci, którzy angażowali się podczas zajęć, byli odpowiednio na-
grodzeni (np. liczbą punktów, które mają wpływa na ocenę końcową).
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uporządkowany i logiczny jest bardzo potrzebny, szczególnie gdy tematyka jest 
trudna i wielostopniowa, a wykład jest częścią zajęć semestralnych 20.

Opisane metody problemowe aktywizują studentów i usprawniają proces 
kształcenia. Z pewnością warto je stosować podczas wykładu tradycyjnego 
i problemowego. Jednak ich wprowadzenie wymaga od wykładowcy dobrego 
przygotowania merytorycznego, zdolności organizacyjnych, dydaktycznych 
i komunikacyjnych.

Komunikacja na wykładzie

Problem z komunikacją, jakością przekazywanej wiedzy, trwałością i prak-
tycznością prezentowanych treści dotyczy każdego rodzaju wykładu.

Wydaje się, że główny wysiłek wykładowcy polega na przygotowaniu się 
merytorycznym do zajęć. Jednak w procesie uczenia bardzo istotne jest, w jaki 
sposób zostaje przedstawiona zgromadzona wcześ niej wiedza, czyli jak wyglą-
da proces komunikacji. Szczególnie, że wykład jest formą komunikacji publicz-
nej, często jednostronnej, która służy przekazywaniu informacji bez sprzężenia 
zwrotnego lub ze sprzężeniem negatywnym.

Obecnie tradycyjny przekaz słowny jest wzbogacany przez prezentacje lub po-
kaz, gdzie wykorzystuje się kanał werbalny i niewerbalny. Oczywiście poszerza to 
kanał dostępu, gdyż jak pokazują wyniki badań, człowiek zapamiętuje ponad 50% 
tego co słyszy i widzi, a tylko około 10% tego co słyszy 21. Nie usprawnia, to jednak 
procesu komunikowania, gdy pojawią się szumy lub gdy sprzężenie zwrotne jest 
negatywne. Szczególnie, jeśli tekst pokazywany podczas prezentacji jest niezro-
zumiały lub jest to kopia kolejnych stron książki, czytana monotonnym głosem 
przez godzinę. By więc komunikacja publiczna, która charakteryzuje się dużym 
dystansem między nadawcą a odbiorcą komunikatu, była właściwa, należy pamię-
tać, by przestrzegać paru zasad. Przede wszystkim wykładowca powinien wyrażać 
się jasno, logicznie i precyzyjnie, tak by materiał był zrozumiały, o odpowiednim 
stopniu trudności, powiązany z wiedzą dotychczasową i wzbogacony przykłada-

20 Oczywiście można znacznie uprościć plan wykładu, dzieląc go na trzy części. Pierwsza 
dotyczyłaby przekazu merytorycznego na temat badanego zagadnienia. W drugiej by-
łaby zastosowana dodatkowa metoda aktywizująca. W trzeciej można przeprowadzić 
test końcowy, który pozwala sprawdzić zasób wiedzy, zdobytej w czasie zajęć.

21 M. Dyrda, Socjologia i psychologia społeczna w zarządzaniu organizacjami, Warszawa 
2004, s. 217.



182  Renata Wojciechowska  

mi. Ponadto, musi dbać o właściwy sposób mówienia, czyli intonację głosu, dłu-
gość wypowiedzi oraz tempo mówienia. Wypowiedź niezrozumiała, wyrażona 
chaotycznie, monotonnym i cichym głosem nie znajdzie zbyt wielu odbiorców.

Nie bez znaczenia jest postawa osoby prowadzącej wykład i stosunek do słu-
chaczy, przedmiotu oraz prezentowanego materiału, od lekceważącego do pełne-
go szacunku. Może być ona wyrażona za pomocą słowa, gdy wykładowca narzuca 
swoją ocenę na prezentowane poglądy, lekceważy opinię lub przesadnie krytyku-
je studenta. istotna jest również mowa ciała, wygląd oraz kultura osobista.

Oczywiście słuchacze, jako uczestnicy wykładu, również wpływają i kształ-
tują proces komunikacji oraz relację z prowadzącym. Jako odbiorcy przeka-
zywanej im wiedzy mogą przyjąć różne postawy od aktywnego słuchania do 
znudzenia, manifestując to w różny sposób. Może to być chodzenie podczas 
wykładu, ciągłe rozmowy, niewłaściwy strój na egzaminie, agresja lub niemi-
łe uwagi pod adresem wykładowcy. Taka postawa skutecznie blokuje proces 
komunikacji. Dla wykładowcy jest to bardzo trudna sytuacja, bo nie może za-
reagować na sygnał zwrotny każdego ze słuchaczy. Jednak musi podjąć jakieś 
działanie, gdyż negatywnie ocenia się osobę, która nie panuje nad grupą. Za-
miast więc przekazywać w sposób rzetelny wiedzę, rozprasza się, skupiając się 
na ustawieniu relacji, walce o pozycję, uwagę i szacunek.

Ponadto problemy komunikacyjne podczas zajęć mogą się nasilić, gdy 
dojdą inne czynniki, takie jak otoczenie, warunki w jakich odbywają się zaję-
cia oraz godzina i długość wykładu. Trudno uczyć się i nauczać w rannych go-
dzinach poniedziałkowych lub weekendowych oraz wieczornych piątkowych. 
A w dusznej, źle oświetlonej sali, w której nie działa dobrze nagłośnienie, może 
nie udać się przeprowadzić wykładu, nawet najlepiej przygotowanego.

Wiedząc, że komunikacja na wykładzie odbywa się na poziomie publicz-
nym, a nie interpersonalnym, warto zadbać o właściwy przekaz na poziomie 
niewerbalnym. Znajomość znaczenia najważniejszych gestów z pewnością jest 
pomocna w procesie porozumiewania się wykładowcy ze studentami. Szcze-
gólnie, że większość gestów ma znaczenie uniwersalne, które czytane w kon-
tekście, w grupie oraz w porównaniu z częścią werbalną znacząco usprawnia 
proces komunikacji 22. Pamiętając, że „sygnały niewerbalne wywierają około 
pięciokrotnie większy wpływ niż te przekazywane słowami” 23, warto poznać 
ich znaczenie. Ponadto pojawienie się sprzeczności między wypowiedzią a ge-
stami często prowadzi do odrzucenia treści, która była zawarta w słowach.

22 Więcej w: A. Pease, B. Pease, Mowa ciała, s. 42–45.
23 Tamże, s. 44.
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Jednym z rozwiązań jest usprawnienie procesu komunikacji na poziomie 
formy przekazu. Taką propozycją mogą być bobomigi.

Pojęcie „bobomigi” dotyczy języka migowego, dostosowanego dla słyszą-
cych niemowląt i dzieci 24. Jest to specyficzna forma komunikacji, która pozwala 
porozumieć się z małymi dziećmi wcześ niej niż są w stanie mówić. Metoda ta 
jest prosta, gdyż opiera się na paru znakach, które pokazuje się, angażując ręce, 
oczy i mowę.

Korzyści z zastosowania tej metody są bardzo duże. Miganie przyśpiesza 
proces komunikacji i znacząco ją usprawnia. Wpływa to pozytywnie na rozwój 
mowy i zwiększa zakres słownictwa. Dziecko potrafi pokazać pierwsze słowa 
w wieku 6–9 miesięcy. Ponadto, jak pokazały badania, dzieci, które migały, wy-
kazują duże zdolności językowe, matematyczne i komunikacyjne, mają rozwi-
niętą wyobraźnię przestrzenną, pamięć oraz koncentrację. Jednak skuteczności 
tej formy komunikacji zależy od systematyczności i konsekwencji, chęci do 
uczenia się i przekazywania w sposób właściwy zdobytej wiedzy.

Bobomigi stosuje się więc wtedy, gdy utrudniony jest proces tradycyjnej ko-
munikacji, gdy nie ma możliwości wykorzystania narządu mowy lub gdy chce 
się ten proces usprawnić i przyśpieszyć. W tym znaczeniu można wprowadzić 
bobomigi podczas wykładu, gdzie komunikacja jest utrudniona, często zakłóco-
na lub zablokowana. Stosując zaś układ określonych znaków, które wyrażałyby 
proste komunikaty, stosowane konsekwentnie, można poprawić formę przeka-
zu, zwiększając atrakcyjność kanału komunikacyjnego.

Bobomigi wykładowe oznaczałyby więc system znaków pokazanych za po-
mocą rąk i gestów, które potrzebne są na wykładach, na przykład: koniec, cisza, 
przerwa, dobrze, źle. Oczywiście mają one zastosowanie, gdy każda ze stron 
zna znaczenie owych znaków, rozumie i akceptuje reguły tej specyficznej gry 
dydaktycznej i konsekwentnie je stosuje. Taka definicja bobomigów ma inną 
grupę odbiorców i cel wykonywanych czynności niż pierwotnie zakładano 25. 

24 Bobomigi wykorzystują znaki z polskiego języka migowego i zostały wprowadzone 
w Polsce przez Danutę Mikulską (od 2007 r. chronione prawem patentowym w Pol-
sce, używane na wyłączność przez klub KOKO). Polska wersja bobomigów opiera się 
na metodzie „SiGN2BABy (S2B)” opracowanej przez Josepha Garcię, pod koniec lat 
70. W 1999 r. powstał pierwszy program edukacyjny dla rodzin słyszących o nazwie 
SIGN with your BABY® Complete Learning Kit. Bobomigi były wykorzystywane od lat 
90. w wielu krajach: USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii; 
www.migowy.pl; www.bobomigi.com

25 Z pewnością więc byłaby to definicja regulująca. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, 
Warszawa 1996, s. 46.
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Modyfikacja ta nie zmienia jej istoty. Trzeba jednak pamiętać, że bobomigi nie 
służą do przekazywania wiedzy, a jedynie do usprawnienia procesu komunika-
cji podczas wykładu.

Z pewnością takie, wydawałoby się, kosmetyczne zmiany, skupiłyby uwa-
gę słuchaczy, poprawiając przekaz prezentacji treści, zwiększając atrakcyjność 
i dynamikę wykładu.

Podsumowanie

Już ludy pierwotne wiedziały, że zbyt długa wypowiedź nuży odbiorców. 
Dlatego mówiący musiał wypowiadać się, stojąc na jednej nodze, aż zabrakło 
mu siły. Za czasów Marcina Lutra wypowiedź (kazanie) kończono po 20 minu-
tach, gdy przesypał się piasek w klepsydrze 26. Późniejsze wypowiedzi publicz-
ne wydłużały się. Dzisiaj zakłada się, że wykład powinien trwać nie dłużej niż 
1,5 godziny, najlepiej z jedną przerwą.

Niektóre rzeczy pojawiały się zgodnie z duchem czasu. Przykładowo za cza-
sów Karla Poppera, sławnego metodologa, na wykładzie paliło się papierosy. Jesz-
cze pod koniec lat 90. nie stosowało się w czasie zajęć (w polskich uczelniach) 
prezentacji, rzadko zaś wykorzystywano pracę w grupach czy metody aktywizu-
jące. Studenci zdobywali wiedzę głównie w formie przekazu słownego profesora 
czytającego swoje notatki z kartki. W trakcie wykładu nie można było bez pytania 
zabrać głosu, ani wychodzić, przerywać czy rozmawiać. Wiele się więc zmieniło, 
zarówno pod względem kulturowym, społecznym, jak i dydaktycznym.

Szczególnie, że w wyniku zmian demograficznych i edukacyjnych, socjolo-
gicznych i ekonomicznych ostatnich lat można zauważyć duże zmiany w ocze-
kiwaniach odbiorców wykładu, czyli przedstawicieli pokolenia y (niebawem 
też pokolenia Z). Wcześniejsza generacja, pokolenie x 27, w większości wypad-
ków zakończyła edukację i obecnie realizuje się na rynku pracy.

Pokolenie y tworzą ludzie, którzy korzystają z ogromnego postępu techno-
logicznego, reformy edukacyjnej, doskonale orientują się w nowinkach techno-
logicznych (internet, telefony komórkowe, tablety, iPody itp.), co czyni ich mo-
bilnymi, elastycznymi i kreatywnymi. Są więc lepiej wykształceni, pewni siebie 
i swojej wartości. Łatwy dostęp do informacji, duży postęp w nauce, komunika-
cja wirtualna i anonimowa, powoduje, że ich postawy, wybory oraz zachowania 

26 W. Okoń, Wprowadzenie, s. 255.
27 W Polsce pokolenie x tworzą osoby urodzone w latach 1965–1979.
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są znacznie inne niż wcześ niejszych „średniolatków”. Dlatego tradycyjne formy 
nauczania nie spełniają ich oczekiwań 28.

Dlatego też obecnie wykład jest dla wykładowcy dużym wyzwaniem. Po-
winien on posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę i przygotowanie meryto-
ryczne, ale też kompetencje komunikacyjne, czyli „umiejętność posługiwania 
się językiem adekwatnie do zdolności percepcyjnych odbiorców, jak i sytuacji, 
w której stosujemy przekaz językowy” 29.

Wykładowca z tradycyjnym wykładem wydaje się już niemodny i niepo-
trzebny. Przekazuje bowiem wiedzę, którą można znaleźć w podręcznikach, 
skryptach, licznych opracowaniach czy gotowych prezentacjach publikowa-
nych w internecie. Współczesne oblicze wykładu jest dynamiczne i bardzo wy-
magające. Szuka się wiedzy zdobytej w sposób efektywny i we właściwej atmos-
ferze, niestety też łatwej i skrótowej.

Dlatego wykładowca musi znaleźć metodę nauczania, która pozwoli mu 
przezwyciężyć powyższe trudności. Ma przy tym wiele możliwości, może tra-
dycyjny przekaz wiedzy połączyć się z grą dydaktyczną, wykład problemowy 
wzbogacić studium przypadku, a podczas konwersatoryjnego prowadzenia za-
jęć opowiedzieć anegdotę lub biografię znanego badacza.

Można też wprowadzić określony system znaków, tak zwane bobomigi. 
Z pewnością usprawniłoby to proces komunikacji i wzmocniło relację wykła-
dowcy z studentami. Lepsza forma porozumienia, efektywne przekazywanie 
informacji przez kanały werbalne i niewerbalne pomogłyby wówczas przekazać 
wiedzę w właściwy sposób. Warto więc zadbać o właściwy język wykładowy, 
tak by bobomigi nie miały znaczenia negatywnego, jako system znaków i czyn-
ności niezrozumiałych lub nie do opanowania.

Podsumowując, tradycyjny wykład należy uzupełniać o nowe metody dydak-
tyczne, mając na uwadze zarówno walory poznawcze, jak i proces komunikacyj-
ny. Przeprowadzona analiza pozwala zaś wstępnie przyjąć hipotezę roboczą.
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StreSzczenie

Współczesny wykładowca musi posiadać kompetencje komunikacyjne oraz wiele 
pomysłów, jak przekazać wiedzę, by była jakościowo dobra. Wykład w tradycyjnym 
ujęciu nie zawsze spełnia wymagania obecnych odbiorców. Aby je spełnić stosuje się 
czynności dydaktyczne, które usprawniają proces komunikacji i zwiększają możliwo-
ści poznawcze osób, w tym bobomigi wykładowe.

Celem poniższego artykułu jest charakterystyka takich sposobów nauczania, które 
pomagają usprawnić proces komunikacyjny, zwiększając tym samym zaangażowanie 
i koncentracje odbiorców. Dzięki temu wykład zyskuje większe walory poznawcze 
oraz dydaktyczne.

W artykule zastosowano podstawowe metody badawcze, takie jak krytyka litera-
tury i analiza. Wstępnie postawiono hipotezę roboczą, że wykład prowadzony metodą 
tradycyjną jest nieefektywny, dlatego trzeba go uzupełnić dodatkowymi metodami na-
uczania. Analiza problematyki pozwoliła na weryfikację postawionej hipotezy.

Słowa kluczowe: nauczyciel, student, wykład, metoda nauczania, „pusty czer-
wony słoik”.

Summary

The contemporary lecturer should enjoy communicative competence and have 
a number of ideas on how to communicate knowledge for it to be of good quality. 
Lecture in the traditional sense does not always meet the requirements of the students. 
To do so, one avails of educational means, which facilitate the communication process 
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and increase cognitive opportunities. it is a system of signs with a specific meaning, 
which may be referred to as the “lecture’s baby signs”.

The objective of the article is to outline the methods of teaching that helps to im-
prove the process of communication, thereby increasing the commitment and concen-
tration of the audience. Thanks to this, lecture is gaining greater cognitive and educa-
tional values.

The article uses the basic research techniques, such as the critique of literature and 
the analysis. The working hypothesis assumes that the lecture conducted via a tradi-
tional method is ineffective; hence, it needs to be supplemented with additional teach-
ing techniques. The analysis of the issue allowed the author to verify the hypothesis 
proposed.

key wordS: teacher, student, lecture, teaching method, “empty, red jar”.

RENATA WOJCiECHOWSKa – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
e-mail: rwojcie@sgh.waw.pl

Data przysłania do redakcji: 18.06.2014
Data recenzji: 28.11.2014

Data akceptacji do publikacji: 29.11.2014


