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WSP w Kielcach 

Henryk Suchojad 

POTRZEBA I NIEKTÓRE UWARUNKOWANIA BADAN 
EMPIRYCZNYCH 

Temat niniejszej konferencji „Metodologia badań w dydaktyce histo-
rii" podejmuje ważną i aktualną problematykę, gdyż coraz wyraźniej 
zaznacza się konieczność rozpoznania stanu i potrzeb nauczania i uczenia 
się historii na drodze badań empirycznych. Praktyka uczy, iż nie wystar-
cza już posługiwanie się wyłącznie intuicją. 

Znaczne usługi w tym zakresie może oddać metoda sondażu diagno-
stycznego, a w jej ramach pomiar osiągnięć uczniów. Umiejętnie stoso-
wany, daje odpowiedź na wiele pytań dręczących obecnie dydaktyków, 
nauczycieli praktyków i administrację szkolną. 

Posłużyłem się tą metodą-chcąc rozpoznać stan i potrzeby nauczania 
i uczenia się historii w szkołach na terenie województwa kieleckiego 
Przeprowadzone techniką testową badania, przy udziale Kolegów z Instytu-
lu Kształcenia Nauczycieli, Oddział w Kielcach, pozwoliły ustalić z dużą do-
zą prawdopodobieństwa aktualny stan osiągnięć uczniów w zakresie wia-
domości i umiejętności oraz poziom stawianych przez nauczycieli wyma-
gań w poszczególnych szkołach i całym województwie. Równocześnie 
przeprowadzone badania stały się podstawą do opracowania wniosków 
sugerujących kierunki i sposoby doraźnego długofalowego działania admi-
nistracji szkolnej i nauczycieli, a także systemu doradztwa metodycznego. 

Stosowanie pomiaru osiągnięć uczniów wymaga jednak, szczególnie 
przy zastosowaniu techniki testowej, opracowania taksonomii celów nau-
czania historii. Ułatwia ona bowiem grupowanie celów, ujawnianie ewen-
tualnych braków w ich doborze i formułowaniu, a także pomaga w defi-
niowaniu czynności objętych tymi celami. Konieczne jest to tym bardziej, 
że może ona spełniać o wiele szerszą rolę w dydaktyce historii. 

Na potrzebę wyposażenia nauczycieli w wiedzę i narzędzia ułatwiają-
ce ustalenie i formułowanie celów nauczania historii wskazują wspom-
niane wyżej badania. Wykazały one, iż nauczyciele formułują cele głów-
nie z poziomu wiadomości (zapamiętanie i rzadziej rozumienie), a zapo-
minają lub po prostu nie wiedzą o potrzebie kształcenia umiejętności, 
postaw i przekonań. Zresztą postulat skonstruowania taksonomii celów 

1 Patrz: H. S u c h o j a d , Wyniki nauczania historii w klasach V i VI szkól pod-
stawowych województwa kieleckiego w świetle badań, Kielce 1985. 
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nauczania historii wysuwa już część nauczycieli. Padła również taka pro-
pozycja na sali obrad niniejszej konferencji. 

W tej sytuacji pozwolę sobie zaprezentować propozycję taksonomii 
celów nauczania historii2. Rozwijana i doskonalona, może oddać duże 
usługi w badaniach empirycznych. Z czasem zastosowanie jej w dydak-
tyce historii powinno być o wiele szersze. 

TAKSONOMIA CELÖW NAUCZANIA HISTORII (PROPOZYCJA) 

P O Z I O M I. W I A D O M O Ś C I 

Kategoria A. Zapamiętywanie wiadomości 

Podkategorie : 
Ai. Pamiętanie faktów, wydarzeń i zjawisk, miejsca i czasu, nazw 

i nazwisk, 
Аг. Pamiętanie pojęć, określeń, sądów i ocen, 
Аз. Rozróżnianie podstawowych źródeł informacji historycznej, 
A4. Rozpoznawanie środków dydaktycznych stosowanych na lekcjach. 

Kategoria B. Rozumienie wiadomości 

Podkategorie : 
Bi. Rozumienie istoty faktów, wydarzeń i zjawisk oraz związków i za-

leżności między nimi, 
Ba. Rozumienie pojęć, określeń, sądów i ocen, 
Вз. Rozumienie związków między dziejami ojczystymi i powszech-

nymi, 
B4. Rozumienie związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia spo-

łecznego, 
Вз. Rozumienie dynamicznego charakteru faktów i pojęć historycz-

nych, 
Be. Dostrzeganie wpływu jednostki i społeczeństwa na proces dzie-

jowy, 
B7. Rozumienie klasyfikacji źródeł historycznych, 
Be. Rozumienie specyfiki rekonstrukcji procesu dziejowego — nie-

adekwatność źródeł, różnice w ich doborze, interpretacji, 
Вэ. Rozumienie podstawowych praw i prawidłowości rozwoju procesu 

dziejowego. 
2 Konstruując ją przyjąłem za punkt wyjścia taksonomię: B. N i e m i e r k o , 

ABC testów osiągnięć szkolnych, pod red. B. N i e m i e r к i, Warszawa 1975. Biorąc 
pcd uwagę specyfikę historii jako nauki i przedmiotu nauczania dokonałem jej roz-
budowy i uszczegółowienia. Myśląc o wszechstronnym wykorzystaniu taksonomii 
w dydaktyce historii rozszerzyłem ją tworząc Poziom III. Postawy i przekonania. 
Dla pomiaru osiągnięć uczniów przydatne są dwa pierwsze poziomy. 
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POZIOM II. UMIEJĘTNOŚCI 

Kategoria C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych (znanych) 

Podkategorie : 
Ci. Umieszczanie faktów w czasie (chronologiczne, synchroniczne, dia-

chroniczne) i przestrzeni, 
C2. Posługiwanie się mapą, wykresem, szkicem, tabelą, zestawieniem, 
Сз. Interpretacja tekstu historycznego (źródła, opracowania) połączona 

z jego podziałem na części, układaniem planu i referowaniem najistotniej-
szych informacji, 

C4. Poszukiwanie i gromadzenie informacji historycznych w porządku 
chronologicznym i rzeczowym, 

Cs. Dostrzeganie zmienności oceny faktów, wydarzeń i zjawisk, treści 
pojęć, 

Ce. Formułowanie ocen, sądów i opinii o znanych faktach, wydarze-
niach i zjawiskach na podstawie znanych informacji. 

Kategoria D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 
(nowych) 

Podkategorie : 
Di. Samodzielne rozpoznawanie faktów, wydarzeń i zjawisk histo-

rycznych, 
D2. Posługiwanie się znanymi pojęciami w sytuacjach problemowych, 
D3. Dokonywanie analizy nowych treści, 
Dá. Dokonywanie syntezy nowych treści ze znanymi, 
D5. Formułowanie ocen i sądów oraz ich logiczna argumentacja w dys-

kusji, 
De. Samodzielne formułowanie problemów oraz ich rozwiązywanie, 
D7. Porównywanie współczesnych wydarzeń z minionymi, 
De. Umiejętność myślenia nomotetycznego, dostrzeganie podstawo-

wych prawidłowości rozwoju historycznego. 

POZIOM III. P O S T A W Y I PRZEKONANIA 

Kategoria E. Stosunek do przeszłości i teraźniejszości 
Podkategorie : 
Ei. Postawa szacunku dla dokonań własnego narodu i państwa oraz 

innych narodów i państw, 
E2. Afirmacja zasad humanizmu i tolerancji w życiu społecznym, 
Ез. Przekonanie o moralnej i estetycznej wartości dorobku kultury 

i nauki, 
Ei. Przekonanie o ciągłości procesu dziejowego i wpływie jednostki 

i społeczeństwa na jego wynik, 
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Fs. Przekonanie, iż praca i racjonalne je j wykorzysatnie jest podstawą 
pomyślnego rozwoju narodów i państw, 

Ее. Emocjonalny i racjonalny stosunek do postępowych tradycji pol-
skiego życia narodowego i państwowego, w tym do rewolucyjnych tra-
dycji polskiego ruchu robotniczego. 

Kategoria F. Potrzeby i aspiracje 

Podkategorie : 
Fi. Zainteresowanie historią jako przedmiotem nauczania, 
F2. Aktywna postawa wobec poznawanych zjawisk dziejowych, 
Fs. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do kształtowania sądów, opinii 

oraz światopoglądu, 
Fi Przekonanie o potrzebie permanentnego pogłębiania wiedzy oraz 

doskonalenia własnej osobowości, 
Fs. Przekonanie o potrzebie godzenia indywidualnych dążeń i potrzeb 

7. potrzebami społecznymi, 
Fe. Afirmacja postaw patriotycznych oraz ogólnoludzkich. 
F7. Wrażliwość na niesprawiedliwość i krzywdę społeczną, 
Fe. Szacunek dla państwa. 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu 

Halina Tomalska 

O METODOLOGII BADAN W DYDAKTYCE HISTORII 

Zarysowujące się stanowiska metodologiczne w dydaktyce historii, 
prezentowane koncepcje badań empirycznych cieszą nauczycieli-prakty-
ków. Świadczą one o powiększającej się samowiedzy metodologicznej 
naukowców parających się dydaktyką historii. Zaczyna się także poja-
wiać rodzaj naukowej refleksji o charakterze erudycyjnym, który wy-
znacza nowe obszary badawcze i inspiruje do strukturalnego ujęcia badań 
w zakresie metod, technik i narzędzi badawczych. Są także podejmowa-
ne, jako uzupełniające do tychże, próby dynamicznego podejścia do ba-
dań empirycznych w dydaktyce historii1. Wydaje się, że takie właśnie 
badania w zakresie dydaktyki historii stanowią konieczność. Rośnie bo-
wiem zakres treści nauczania, nie powiększa się natomiast pensum godzin 

1 J, T o p o l s k i , Metodologia historii, Warszawa 1984, s. 180. 


