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SPOTKANIA LITERACKIE W FORMIE DIALOGU 

 

 

 

 
 

 

 

Lubimy spotkania literackie, bo dzięki nim więcej się uczymy. Poznajemy więcej słów i wyrażeń oraz 

uczymy się czytać. Na przykład dwaj chłopcy z mojej klasy – jeden nazywa się Ayoub, a drugi Kavi. 

Dzięki spotkaniom literackim nauczyli się czytać. Dlaczego? Bo chcieli wiedzieć co się dzieje na 

spotkaniach literackich, i dyskutować z nami, a skoro nie potrafili czytać, musieli się dodatkowo 

starać; i ćwiczyli, czytali jeszcze raz, i tak długo próbowali, aż w końcu się nauczyli. [Było to możliwe 

również] dlatego, że kiedy czytali książki na spotkania literackie, to mieli z kim czytać w domu – 

krewnych lub przyjaciół, którzy odwiedzali ich i im pomagali. 

Ania, 10-letnia uczennica wyjaśniająca w Parlamencie Europejskim spotkania literackie w formie 

dialogu. 
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SPOTKANIA LITERACKIE W FORMIE DIALOGU  

KONTEKST 

Spotkania literackie w formie dialogu (DLG) to jedno ze skutecznych działań edukacyjnych (SEA) 

określonych w projekcie badawczym INCLUD-ED1. W ramach projektu INCLUD-ED poddano analizie 

strategie edukacyjne przyczyniające się do przezwyciężania nierówności i wspierania spójności 

społecznej oraz strategie powodujące wykluczenie społeczne, skupiając się zwłaszcza na grupach 

szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Działania SEA wspierające kształcenie zagrożonych 

uczniów składają się z uniwersalnych elementów, które – jak wykazano – można wykorzystywać 

w bardzo zróżnicowanych warunkach i osiągnąć w ten sposób sukces edukacyjny. DLG 

wykorzystuje się do poprawy poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w różnych warunkach na całym 

świecie. 

Znaczenie czytelnictwa w społeczeństwie jest oczywiste. Ponieważ czytanie jest podstawową 

umiejętnością umożliwiającą dalszą naukę, uczniowie mający trudności w tym zakresie będą mieli 

bez wątpienia poważne problemy z innymi przedmiotami szkolnymi. Z kolei dobry poziom umiejętności 

czytania ułatwia dostęp do innych elementów programu nauczania oraz, mówiąc bardziej ogólnie, 

zmniejsza ryzyko powtarzania klasy i przedwczesnego kończenia nauki w szkole średniej. Innymi 

słowy, trudności z czytaniem korelują z wyższymi wskaźnikami słabych wyników w nauce, 

segregacji, wczesnego kończenia nauki i nierówności edukacyjnych. Dotyczy to w szczególności 

różnych mniejszości, takich jak imigranci czy uczniowie romscy, którzy bardzo często są 

odseparowywani w ramach procedur formalnych i nieformalnych, w różnych kontekstach szkolnych, 

a także w szkołach, do których są już zapisani.  

Zgodnie z dowodami z badań pedagogicznych, szczególnie w dziedzinie czytania, DLG pozwalają 

zwiększyć ilość i jakość interakcji pomiędzy wszystkimi uczniami poprzez podejście do uczenia się 

oparte na dialogu. Zgodnie z teorią uczenia się poprzez dialog2 osoby uczące się są w stanie 

dogłębnie zrozumieć dany temat, angażując się w procesy osobistej i społecznej przemiany poprzez 

dialog, który jest egalitarny oraz w ramach którego docenia się inteligencję kulturową każdej osoby 

i z niej czerpie. W ramach uczenia się poprzez dialog dąży się do zmian, wzmacnia się instrumentalny 

wymiar dialogu; opiera się ono na solidarności, stanowi źródło tworzenia znaczenia oraz promuje 

równość wszystkich środowisk.  

DLG mogą być stosowane jako niezależne działanie, ale są one również wdrażane w szkołach 

w ramach projektu „Szkoły jako wspólnoty edukacyjne”, wraz z innymi działaniami SEA, takimi jak 

grupy interaktywne i edukacja rodzinna. „Wspólnoty edukacyjne” to projekt oparty na całościowej 

interwencji szkolnej poprzez SEA, mającej na celu walkę ze zjawiskiem wczesnego kończenia nauki 

oraz poprawę wyników nauczania i spójności społecznej. Pod wpływem usprawnień osiągniętych 

w tych szkołach Komisja Europejska i Rada Europy zaleciły stosowanie podejścia opartego na 

uznawaniu szkół za wspólnoty edukacyjne jako jednego z podejść mających na celu ograniczenie 

                                                 

1 Wszelkie prezentowane tutaj informacje pochodzą z wyników projektu INCLUD-ED.  
2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 
Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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wczesnego kończenia nauki i poprawę efektów uczenia się3.  

 

NA CZYM POLEGAJĄ SPOTKANIA LITERACKIE W FORMIE DIALOGU? 

Są to zajęcia z czytania mające formę dialogu, oparte na dwóch zasadach: lektura książki należącej 

do klasyki literatury (np. „Romeo i Julia”, „Odyseja”, „Don Kichot”), a następnie dzielenie się 

uwagami, interpretacjami i refleksjami z zastosowaniem metodologii uczenia się poprzez dialog. 

 

DLG zorganizowane są następująco: Przed spotkaniem klasa wybiera powszechnie znaną książkę 

należącą do literatury klasycznej i ustala, ile stron należy przeczytać do kolejnego spotkania. 

Później każdy uczestnik czyta tekst w domu i wybiera akapit, który najbardziej się mu podobał lub 

przykuł jego uwagę, aby podzielić się nim podczas spotkania. W trakcie spotkania prowadzący 

udziela głosu każdemu uczestnikowi, który czyta na głos wybrany akapit i uzasadnia, dlaczego go 

wybrał. Następnie prowadzący udziela głosu pozostałym uczestnikom, aby mogli omówić ten 

akapit. Taki sam sposób postępowania powtarza się w przypadku każdego akapitu przez cały czas 

trwania spotkania. 

DLG przeprowadza się z udziałem dzieci, jak również z udziałem członków rodziny, jako działanie 

z zakresu edukacji rodzinnej. DLG podnoszą sprawność językową i zwiększają bezpośredni kontakt 

dzieci z kulturą regionalną, międzynarodową kulturą klasyczną i historią oraz wykorzystują 

doświadczenia własne dzieci. DLG odchodzą od założenia, że uczniowie i rodziny o niskim statusie 

społeczno-ekonomicznym nie mogą interesować się literaturą klasyczną – uczniowie czytają 

„Odyseję”, dyskutują na temat idei przedstawionych w książce i zastanawiają się nad nimi, 

a jednocześnie doskonalą umiejętności czytania i pisania oraz ogólnie umiejętność uczenia się. 

Podczas spotkań literackich w formie dialogu, wykorzystywanych jako forma edukacji rodzinnej 

i edukacji społeczności, różne osoby dorosłe spotykają się, aby czytać i omawiać takie książki jak 

Ulisses Joyce'a i Dom Bernardy Alba Garcii Lorki. Członkowie rodziny i społeczności uczestniczący 

w takim działaniu wzmacniają proces własnego uczenia się i proces uczenia się swoich dzieci. Jest 

to możliwe, ponieważ istotą tego podejścia jest uczenie się instrumentalne, odpowiadające 

potrzebom i wymaganiom uczestników. W konsekwencji wzrasta poziom wykształcenia 

zaangażowanych rodzin, a zachodzące w nich interakcje ulegają zmianie, co wpływa również 

korzystnie na proces uczenia się samych uczniów. 

Treść programu nauczania w szkołach, które organizują DGL, jest taka sama jak w innych szkołach, 

a nauczyciele powinni spełniać normy ustalone przez rząd. DGL w szczególności dotyczą treści 

programów nauczania w zakresie umiejętności czytania i pisania, literatury i historii. Podobnie jak 

pozostałe skuteczne działania edukacyjne, mają one na celu przełamanie negatywnego „efektu 

Św. Mateusza” polegającego na dawaniu mniej osobom z większymi trudnościami, ponieważ 

działania te dostarczają wszystkim treści najwyższej jakości, zwłaszcza osobom będącym 

                                                 

3 Komunikat Komisji Europejskiej (styczeń 2011 r.). Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: 
kluczowy wkład w realizację strategii „Europa 2020” 
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w bardziej niekorzystnej sytuacji. Nauczyciele przechodzą szkolenia wstępne, podczas których 

zapoznają się z podstawami naukowymi tego podejścia. Nauczyciele organizują DGL i podejmują 

decyzje, kiedy je zastosować. DGL mogą być działaniem uzupełniającym; nie zastępują innych 

form działań, na przykład wykładów. Nauczyciele są również odpowiedzialni za właściwą realizację 

DGL. Jeżeli DGL są stosowane jako środek z zakresu edukacji rodzinnej lub w celu wydłużenia 

uczniom czasu uczenia się, może je prowadzić również wolontariusz. 

W szkołach korzystających z DGL decyzje w sprawie wsparcia potrzeb uczniów podejmuje się 

zgodnie ze zwykłą procedurą, jednak rodzice, nauczyciele, wolontariusze i uczniowie są 

zaangażowani w procesy oceny i ustaleń związanych z uczeniem się, odbywające się w formie 

dialogu. W przypadku gdy uczeń wykazuje trudności w czytaniu lub przygotowaniu swojego udziału 

w spotkaniu, w szkole organizuje się wsparcie: uczniowie mogą przygotować się do spotkania 

z nauczycielem wspierającym lub ze zdolniejszym rówieśnikiem. Można również ustalić z rodziną, że 

dziecko otrzyma wsparcie w przygotowaniu tekstu do czytania w domu. Poza wewnętrznymi 

procedurami, nauczyciele i szkoły prowadzące DGL korzystają ze standardowych instrumentów oceny 

(np. znormalizowanych testów); DLG powinny pomóc wszystkim uczniom w zdaniu każdego rodzaju 

testu, zwłaszcza dotyczącego umiejętności czytania i pisania. 

Korzystanie z DLG nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla szkół ani dla uczniów, a szkoły nie 

otrzymują dodatkowego finansowania w tym celu. Ponieważ DLG wykorzystują zasoby, które są 

już dostępne w społeczności oświatowej (członków społeczności, rodzinę i samych uczniów), aby 

wzmocnić proces uczenia się wszystkich uczniów, przez cały czas stanowią one zrównoważone 

działanie na rzecz edukacji.  

 

POTRZEBY I PROBLEMY, NA KTÓRE ODPOWIADA DZIAŁANIE 

■ Frekwencja i kontynuacja nauki 

■ Ograniczenie występowania problemów w zachowaniu 

■ Motywacja do nauki 

■ Dobre samopoczucie emocjonalne dzieci, ich solidarność i przyjaźń 

■ Osiągnięcia w nauce 

■ Współistnienie w środowisku wielokulturowym 

■ Zwiększenie poziomu edukacji w rodzinach  

■ Relacja między uczniami, rodzinami i szkołą 

 

POZIOM INTERWENCJI 

DLG są skierowane do każdej osoby uczącej się w placówce edukacyjnej. DGL opracowano 

w szkole dla dorosłych La Verneda – Sant Martí, wspólnocie edukacyjnej założonej ponad 35 lat 

temu w ubogiej dzielnicy Barcelony. Obecnie DLG wprowadza się w szkołach wielu poziomów 

i rodzajów, w tym placówkach dla dzieci poniżej wieku przedszkolnego, przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, jak również w ośrodkach nauczania dla dorosłych 

(uczenie się przez całe życie lub edukacja jako druga szansa), a nawet w więzieniach. DLG można 

stosować w szkołach publicznych, prywatnych, wyznaniowych, świeckich, znajdujących się 

w ubogich dzielnicach, dzielnicach klasy średniej i klasy wyższej. Chociaż w spotkaniach 
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uczestniczą wszyscy uczniowie, DLG przynoszą szczególną korzyść uczniom znajdującym się 

w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, grupom mniejszościowym i uczniom mającym 

trudności w nauce lub niepełnosprawnym.  

 

INTENSYWNOŚĆ INTERWENCJI 

DLG wprowadza się na bieżąco przez cały rok szkolny i biorą w nich udział wszyscy uczniowie 

w klasie, bez wyjątku. Wysoka jakość tekstów oraz interaktywny proces zrozumienia i interpretacji 

pozwala uczniom, którzy nie są biegli w czytaniu, osiągnąć lepsze wyniki podczas DLG niż w trakcie 

innego rodzaju zajęć dotyczących umiejętności czytania i pisania. Każdy nauczyciel sam decyduje, 

czy chce przeprowadzać DLG co tydzień, dwa razy w tygodniu, co miesiąc czy z jakąkolwiek inną 

częstotliwością. 

 

WYNIKI 

Główne osiągnięcia4 DLG to m.in.: 1) poprawa umiejętności instrumentalnych uczniów w zakresie 

działań związanych z językiem; 2) zaangażowanie społeczności w procesy uczenia się 

i funkcjonowanie szkoły; 3) poprawa wspólnego życia uczniów o różnym pochodzeniu; 4) 

promowanie myślenia i wyciągania wniosków. Osiągnięcia te zostały zilustrowane opisami 

przypadków z konkretnej szkoły. 

 

Szkoła Mare de Déu de Montserrat (Terrassa – Hiszpania) to wzorcowy przykład postępów 

osiągniętych dzięki wprowadzeniu skutecznych działań edukacyjnych (DLG i innych). Ta wspólnota 

edukacyjna znajduje się na obrzeżach miasta Terrassa, charakteryzujących się dużym 

nagromadzeniem rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, wśród których odnotowuje 

się wysoką stopę bezrobocia i wysoki wskaźnik ubóstwa. Znaczna liczba uczniów pochodzi 

z Maroka lub Ameryki Łacińskiej, a niektórzy są pochodzenia romskiego. W roku szkolnym 

2001/2002 przekształcono tę szkołę we wspólnotę edukacyjną oraz wprowadzono w niej 

skuteczne działania edukacyjne. DLG przeprowadza się z uczniami i członkami ich rodzin. Wyniki 

zewnętrznych ocen pokazują, że w ciągu 5 lat (2001–2006) odsetek uczniów, którzy zdali oficjalny 

egzamin z umiejętności czytania, wzrósł z 17% do 85%. Jednocześnie liczba uczniów-imigrantów 

stale wzrastała i w 2011 r. wyniosła ponad 70% całkowitej liczby uczniów.  
 

                                                 

4 Dane ilościowe przedstawione poniżej dotyczą szkoły wdrażającej kilka skutecznych działań edukacyjnych, 
w związku z czym nie można wyodrębnić indywidualnego wpływu DLG. Im więcej wdrożonych skutecznych 
działań edukacyjnych, tym szkoła osiąga większą poprawę. 
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Odsetek poprawy podstawowych umiejętności czytania (w latach 2001–2006). Źródło: Projekt INCLUD-ED. 

 

W kolejnym roku szkolonym odnotowano taką samą tendencję poprawy w odniesieniu do danych 

dotyczących kompetencji językowych. 

 

 
 

Podstawowe kompetencje językowe (klasa 2). Źródło: Projekt INCLUD-ED. 

 

Chociaż niepowodzenie szkoły często jest wiązane z nieproporcjonalnie wysoką liczbą uczniów-

imigrantów, przypadek tej szkoły wskazuje, że sukces edukacyjny nie zależy od etnicznej struktury 

klasy, ale od zastosowanych metod. Przypadek ten ilustruje, w jaki sposób zastosowanie strategii 

opartych na badaniach, które okazały się skuteczne – takich jak DLG – może być decydujące dla 

poprawy wyników osiąganych przez uczniów.  

 

W szkole Mare de Déu de Montserrat Marokanki organizują bardzo popularne spotkanie literackie 

w formie dialogu. Aktywne uczestnictwo członków rodzin i ich zainteresowanie edukacją obala 

stereotypy związane z poziomem zainteresowania migrantów i ich sukcesem w dziedzinie 

edukacji. Zaangażowanie członków rodzin w DLG przyczynia się również do sukcesu edukacyjnego 

ich dzieci, gdy w domu dochodzi do interakcji w związku z tekstami do czytania (zarówno ze 

spotkań dzieci, jak i dorosłych): 
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Obecnie podczas obiadu rozmawiamy o książkach, które czytaliśmy na spotkaniu. Wyjaśniam 

dzieciom i mężowi niektóre dyskusje, które prowadziliśmy podczas spotkania, i kwestie 

dotyczące książek, które czytamy (marokańska matka)5.  

 

Czytanie literatury światowej wywołuje wśród uczestników głębokie refleksje i dyskusje na 

uniwersalne i ponadczasowe tematy, takie jak miłość, wojna lub przyjaźń, a uczniowie znajdują 

powiązania między opowieścią i ich własnym życiem. 

 

W trakcie spotkań literackich dyskutujemy o tym, co się nam przydarza, i odnosimy to do 

książek. Podczas dyskusji poruszyliśmy bardzo ważne tematy, takie jak na przykład: wierność, 

miłość, również uczucia, te „fajne”, religie, przyjaźń, odwaga, roztropność... cóż, bardzo istotne 

kwestie. Przeczytaliśmy już kilka książek, więc teraz zaczynamy porównywać bohaterów jednej 

książki z bohaterami pozostałych. Jednym z przykładów jest bohater Odysei – Odyseusz 

i tytułowy bohater powieści Don Kichote z La Manchy. W toku dyskusji... uznaliśmy, że Don 

Kichote jest odważniejszy, ale inni uznali, że Odyseusz. Okazało się więc, że osobą odważną 

jest ten, kto podejmuje wyzwania bez względu na to, czy istnieją one w wyobraźni, czy 

w rzeczywistości. Przeprowadziliśmy też inne porównanie Odysei i Don Kichota: czy 

bohaterowie mieli ten sam cel – obaj robili różne rzeczy z miłości, dla kobiety. To również była 

dyskusja, którą wszyscy pamiętamy. (10-letnia dziewczynka uczestnicząca w DLG) 

 

Te dyskusje wpływają nie tylko na uczenie się, ale również na poprawę współistnienia i lepsze 

zrozumienie wśród uczestników, co odzwierciedla poniższy cytat: 

 

Spotkania literackie w formie dialogu tworzą przestrzeń dialogu, którą wcześniej było znacznie 

trudniej promować. Wywołują lepsze relacje wśród młodzieży: uczniowie pytają o książki, 

punkty widzenia przedstawione na spotkaniu, spotykają się z innymi kolegami z klasy, 

z którymi wcześniej się nie spotykali. Patrzą na kolegów z klasy w inny sposób. Ponadto 

w przypadku krewnych uczestnictwo w spotkaniach pomaga im lepiej zrozumieć, co się dzieje 

w szkołach i co się dzieje wśród uczniów. (Nauczyciel szkoły średniej)6  

Ze względu na pozytywne wyniki, liczba szkół wdrażających DLG znacząco wzrosła od lat 90. XX 

w. Obecnie DLG stosuje ponad 200 szkół w Europie i ponad 300 w Ameryce Łacińskiej. 

Rozpowszechnienie DLG w różnych szkołach i państwach to sukces, ale również wyzwanie i ryzyko 

w stosunku do zachowania zasad skutecznego działania edukacyjnego. Co najistotniejsze – jeśli 

szkoły i specjaliści stosują określenie „spotkania literackie w formie dialogu” (DLG) do podobnych 

                                                 

5 De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., Tellado, I. (2014). Moroccan mothers' involvement in dialogic literary gatherings in 

a Catalan urban primary school: Increasing educative interactions and improving learning. Improving Schools, 17(3), 241-

249. doi: 10.1177/1365480214556420. p.246. 
6 Serrano, M., Mirceva, J. (2010). Dialogic imagination in literacy development. Journal of Psychodidactics, 15(2), 
191-205. doi: ttp://dx.doi.org/10.1387/RevPsicodidact.820. p.201. 
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działań, ale z wykorzystaniem książek innych niż klasyczne dzieła literatury, to naruszają założenia 

metody. Takim działaniom należy nadać inną nazwę. Czasem też nauczyciele, którzy początkowo 

nie byli przekonani, że istotne jest korzystanie z literatury klasycznej, zmieniają zdanie, gdy 

porównają rodzaj interakcji i uczenie się, jakie ma miejsce w przypadku tych książek, z wynikami 

stosowania innych dzieł. 
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Wspólnoty edukacyjne – Tertulias Dialógicas (Instituto Natura). Film video (w języku hiszpańskim) 

na temat spotkań literackich w formie dialogu: https://www.youtube.com/watch?v=NfL5PfrJ9yY   
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