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WPROWADZENIE

Uczestnictwo w turystyce jest Ÿród³em poznawania kraju i œwiata. Odkrywaniem nowych obiektów, ludzi, krajobrazów, wytworów cywilizacji, osobliwoœci przyrodniczych oraz zabytków historii (Turos 1996). W turystycznych
peregrynacjach powstaj¹ sytuacje, które powoduj¹ u uczestników emocjonalne
prze¿ycia i budz¹ ¿ywe zainteresowania. Jak wskazuje K. Denek (2000, 2002),
turystyka stwarza doskona³e warunki do poznawania rzeczy dotychczas nieznanych, pozwala na konfrontacjê zdobytych wiadomoœci i umiejêtnoœci z otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci¹. Dzia³alnoœæ ta dostarcza samym nauczycielom wielu
mo¿liwoœci pracy nad rozwojem zdolnoœci obserwacyjnych wychowanków,
uczy dostrzegania nowych aspektów w znanych ju¿ zjawiskach i przedmiotach,
wyposa¿a w umiejêtnoœæ odkrywania zwi¹zków miêdzy zjawiskami i procesami. Wa¿ne jest odpowiednie programowanie dzia³añ w zakresie turystyki.
Organizacja wypraw turystycznych powinna byæ tak ukierunkowana, by zabawa, radoœæ i wspólne prze¿ycia, wynikaj¹ce z odkrywania coraz to nowych
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miejsc, by³y wzmocnione aktywnoœci¹ ruchow¹ z jednej strony, z drugiej
natomiast ukierunkowane na zdobywanie nowych doœwiadczeñ, umiejêtnoœci,
a co najwa¿niejsze wiadomoœci. Wiedza zdobywana w czasie wycieczek pozostaje na d³u¿ej w pamiêci uczestników, dzieje siê tak, jak wskazuje £obo¿ewicz
(1996), w myœl porzekad³a: „us³yszê – zapomnê, zobaczê – zapamiêtam, zrobiê
– zrozumiem”.
Uczestnictwo w turystyce jest kreatywnym prze¿yciem, wyzwalaj¹cym
twórcze postawy, zaspokajaj¹cym liczne potrzeby i aspiracje. Staje siê wa¿nym
Ÿród³em zdobywania wiedzy i doœwiadczenia, dlatego te¿ podejmowane zagadnienia wydaj¹ siê tak wa¿ne. Turystyka mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu
efektywnoœci edukacji szkolnej. Mo¿e wp³ywaæ na postawy, kszta³towaæ odpowiednie nawyki wzglêdem aktywnoœci ruchowej w doros³ym ¿yciu.
MATERIA£, METODY I ORGANIZACJA BADAÑ

W badaniach udzia³ wziê³o 138 dziewcz¹t i ch³opców wybranych szkó³
podstawowych po³udniowej czêœci Podlasia. Pos³u¿ono siê metod¹ eksperymentu pedagogicznego, który realizowano w okresie od wiosny 2002 r. do
jesieni 2003 r. Na podstawie techniki grup równoleg³ych zwanej te¿ planem
dwugrupowym z pomiarem pocz¹tkowym i koñcowym starano siê okreœliæ
i oceniæ przydatnoœæ autorskiego programu z turystyki w edukacji dzieci
i m³odzie¿y szkolnej. W celu oceny wiadomoœci o regionie wykorzystano
specjalnie zaadaptowany test „Zgadywanki terenowej”, tak by badania mia³y
charakter turystyczny, nie nara¿aj¹c tym samym uczestników na wype³nianie
testu w ³awce szkolnej.
W marcu 2002 r., po przeprowadzeniu badañ pocz¹tkowych, do wy³onionych szkó³ wprowadzono program autorski „Turystyka w moim regionie –
turystyka dzieciom”, który realizowa³a wy³¹cznie grupa eksperymentalna. Klasy
kontrolne uczestniczy³y w turystyce na podstawie dotychczasowych programów
dydaktyczno-wychowawczych szko³y. Program autorski oparty zosta³ na piêciu
obszarach edukacyjnych. Zadania wymaga³y odpowiedniego przygotowania
zarówno przed wyprawami, jak i podczas ich realizacji. Program dotyczy³
edukacji poza ³awk¹ szkoln¹ we wszystkich porach roku. Badania koñcowe
w grupie eksperymentalnej i kontrolnej przeprowadzone zosta³y w paŸdzierniku
2003 r. przy u¿yciu tych samych narzêdzi badawczych.
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WYNIKI BADAÑ

Na podstawie przeprowadzonych badañ dokonano analizy porównawczej
grupy dzieci uczestnicz¹cych w programie z grup¹, która realizowa³a dotychczasowe dzia³ania wynikaj¹ce z planu dydaktyczno-wychowawczego szkó³.
Badania pocz¹tkowe, zrealizowane przed wprowadzeniem programu, œwiadczy³y o zbli¿onym poziomie wiedzy wœród respondentów. W grupie eksperymentalnej na pytania dotycz¹ce regionu Po³udniowego Podlasia poprawnych
odpowiedzi udzieli³o 52,5% badanych. B³êdnych odpowiedzi by³o 47,5%.
W tym samym teœcie w grupie kontrolnej pad³o 54,7% odpowiedzi poprawnych
i 45,3% niepoprawnych. Ró¿nica w zakresie wiedzy posiadanej przez uczniów
z obu grup nie by³a istotna statystycznie (Tab. 1).
Tab. 1. Wiedza o regionie Po³udniowego Podlasia wœród m³odzie¿y szkolnej w grupach
eksperymentalnej i kontrolnej – badania pocz¹tkowe
Knowledge about the Southern Podlasie region among school youth in experimental and
supervisory groups – initial investigation
Grupa eksperymentalna

Grupa kontrolna

Odpowiedzi
N

%

N

%

Poprawne

441

52,5

440

54,7

Niepoprawne

399

47,5

364

45,3

Razem

840

100,0

804

100,0

c2 = 0,82; p > 0,05

Wyniki badañ koñcowych, przeprowadzonych po blisko pó³torarocznej
realizacji programu autorskiego w grupie eksperymentalnej, wykaza³y, i¿
w obydwu badanych grupach wzros³a liczba osób udzielaj¹cych poprawnych
odpowiedzi dotycz¹cych regionu Po³udniowego Podlasia. W grupie eksperymentalnej wzrost ten by³ jednak zdecydowanie wy¿szy, prawid³owych odpowiedzi udzieli³o tu 74,0% badanych, natomiast w grupie kontrolnej poprawnych
odpowiedzi udzieli³o 63,5% uczniów. Wartoœæ testu c2 dowodzi, i¿ ró¿nica
w wiadomoœciach badanych z obydwu grup jest istotna statystycznie na najwy¿szym poziomie istotnoœci. Si³a zwi¹zku miêdzy zmiennymi jest jednak ma³a
(Tab. 2).
W celu pe³niejszego poznania wp³ywu omawianego programu na poziom
wiedzy uczestników, przeprowadzono analizê wyników uzyskanych w grupie
eksperymentalnej na pocz¹tku i koñcu prowadzonych badañ. W badaniach
pocz¹tkowych odsetek osób udzielaj¹cych poprawnych odpowiedzi na temat
regionu przewy¿sza³ zaledwie o 5,0% odsetek osób udzielaj¹cych odpowiedzi
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Tab. 2. Wiedza o regionie Po³udniowego Podlasia wœród m³odzie¿y szkolnej w grupach
eksperymentalnej i kontrolnej – badania koñcowe
Knowledge about the Southern Podlasie region among school youth in experimental and
supervisory groups – final investigation
Grupa eksperymentalna

Grupa kontrolna

Odpowiedzi
N

%

N

%

Poprawne

622

74,0

511

63,5

Niepoprawne

218

26,0

293

36,5

Razem

840

100,0

804

100,0

c = 21,10; p < 0,001; CKOR = 0,11
2

b³êdnych. Wyniki badañ koñcowych wskazuj¹, ¿e ró¿nica ta wyraŸnie wzros³a
na korzyœæ uczniów udzielaj¹cych prawid³owych odpowiedzi. Po realizacji
programu autorskiego odsetek osób prawid³owo odpowiadaj¹cych na pytania
przewy¿sza³ o 48,0% odsetek uczniów odpowiadaj¹cych b³êdnie. Wysoki
wskaŸnik testu nieparametrycznego c2 wskazuje, ¿e ró¿nica miêdzy wiadomoœciami uczniów w badaniach pocz¹tkowych i koñcowych jest istotna statystycznie na najwy¿szym poziomie istotnoœci. Korelacja pomiêdzy analizowanymi zmiennymi jest niska (Tab. 3).
Tab. 3. Wiedza o regionie Po³udniowego Podlasia wœród m³odzie¿y szkolnej w grupie
eksperymentalnej w badaniach pocz¹tkowych i koñcowych
Knowledge about the Southern Podlasie region among school youth in the experimental group in
initial and final investigations
Badania pocz¹tkowe

Badania koñcowe

Odpowiedzi
N

%

N

%

Poprawne

441

52,5

622

74,0

Niepoprawne

399

47,5

218

26,0

Razem

840

100,0

840

100,0

c2 = 83,92; p < 0,001; CKOR = 0,22

Podobn¹ analizê wyników w zakresie wiadomoœci na pocz¹tku i koñcu
badañ przeprowadzono w grupie kontrolnej. Odsetek osób, które w badaniach
pocz¹tkowych udziela³y prawid³owych odpowiedzi, by³ wy¿szy o 9,4% od
odsetka badanych udzielaj¹cych odpowiedzi b³êdnych. W badaniach koñcowych zaobserwowano wzrost liczby osób udzielaj¹cych odpowiedzi poprawnych, które przewy¿sza³y uczniów odpowiadaj¹cych b³êdnie o 27,0%. Ró¿nice
w wiadomoœciach na pocz¹tku i koñcu badañ w grupie kontrolnej okaza³y siê
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istotne statystycznie na najwy¿szym poziomie istotnoœci, ale niski wspó³czynnik
korelacji wskazuje na s³aby zwi¹zek pomiêdzy zmiennymi (Tab. 4).
Tab. 4. Wiedza o regionie Po³udniowego Podlasia wœród m³odzie¿y szkolnej w grupie kontrolnej
w badaniach pocz¹tkowych i koñcowych
Knowledge about the Southern Podlasie region among school youth in the supervisory group
in initial and final investigations
Badania pocz¹tkowe

Badania koñcowe

Odpowiedzi
N

%

N

%

Poprawne

440

54,7

511

63,5

Niepoprawne

364

45,3

293

36,5

Razem

804

100,0

804

100,0

c2 = 12,97; p < 0,001; CKOR = 0,09

Wiadomoœci badanych uczniów na temat regionu Po³udniowego Podlasia
kszta³towa³y siê zarówno w grupie eksperymentalnej, jak i kontrolnej na
zbli¿onym poziomie. Po pó³torarocznej realizacji programu autorskiego w grupie eksperymentalnej zauwa¿ono wyraŸny wzrost wiadomoœci w porównaniu
z badaniami pocz¹tkowymi. Wzrost taki odnotowano tak¿e w grupie kontrolnej,
jednak nie by³ on tak znaczny, jak w wypadku grupy eksperymentalnej. Si³a
zwi¹zku miêdzy wiadomoœciami uczniów w badaniach poprzedzaj¹cych realizacjê programu autorskiego i w badaniach koñcowych jest wy¿sza w grupie
eksperymentalnej ni¿ w grupie kontrolnej.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wyniki badañ prowadzone w dwóch równoleg³ych grupach eksperymentalnej i kontrolnej dowiod³y, ¿e poziom wyjœciowy wiedzy o regionie na etapie
wstêpnym by³ bardzo zbli¿ony, a nawet nieznacznie przewa¿a³a, w tym zakresie
grupa kontrolna. Po zakoñczeniu badañ koñcowych, przeprowadzonych po
blisko dwuletniej realizacji w grupie eksperymentalnej programu autorskiego
z turystyki, okaza³o siê, ¿e grupa eksperymentalna zdecydowanie przewy¿sza³a
wiedz¹ krajoznawcz¹ grupê kontroln¹. Analizuj¹c poziom wiadomoœci w badaniach pocz¹tkowych i koñcowych, stwierdzono, ¿e progresja wiadomoœci zaznaczy³a siê w obu grupach. Wy¿szy poziom okreœlono jednak u badanych, którzy
uczestniczyli w programie autorskim z turystyki, co dowodzi w³aœciwego
oddzia³ywania prowadzonych zadañ.
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Wspó³czesna dydaktyka poszukuje rozwi¹zañ programowych, organizacyjnych i metodycznych, które przezwyciê¿y³yby encyklopedyzm i werbalizm
w nauczaniu. Zdaniem Denka (2000) uczniowie zdobywaj¹ wiedzê w ramach
wielu przedmiotów nauczania. Prowadzi to wielokrotnie do jej atomizacji,
mozaikowoœci, œcis³ego podporz¹dkowania wy³¹cznie tym przedmiotom. Brakuje umiejêtnoœci wykorzystania zdobytych wiadomoœci oraz myœlenia wykraczaj¹cego poza kategorie przedmiotów. Niekorzystn¹ sytuacjê potêguje siê
dodatkowo, gdy proces korelacji wewn¹trz i miêdzy przedmiotami nie jest
w³aœciwie realizowany. Szans¹ na o¿ywienie tego procesu jest turystyka i krajoznawstwo.
Przedstawione badania dowodz¹, ¿e w³aœciwie programowane zajêcia z turystyki mog¹ byæ Ÿród³em wiedzy, stwarzaj¹c okazjê porównywania wiadomoœci i wyobra¿eñ wyniesionych ze szko³y z rzeczywistoœci¹, wzbogacaj¹
i znacznie uatrakcyjniaj¹ one proces edukacyjny.
Turystyka stanowi zatem bogat¹ i interesuj¹c¹ formê realizacji zadañ
dydaktyczno-wychowawczych wspó³czesnej szko³y. Zajêcia realizowane
w myœl proponowanych za³o¿eñ, nie wymagaj¹c du¿ych nak³adów finansowych,
w³aœciwie zaprogramowane, przyczyniaj¹ siê znacznie do zdobywania wiadomoœci o w³asnym regionie.
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SUMMARY
Participation in tourism is creative survival, satisfying numerous needs and ambitions. It becomes an important source of winning knowledge and experience. Tourism can contribute to the
growth of efficiency of school education. The aim of the present study was to qualify, if, and to
what degree tourism training courses influence extending of the knowledge about the region, on
the basis of the author’s program.

