Wojciech Mrozowicz

Forum internetowe w kształceniu nauczycieli historii.
Kilka uwag moderatora1
Rosnąca popularność i dostępność Internetu sprawia, Ŝe jest to medium coraz
chętniej wykorzystywane w dydaktyce, praktycznie na kaŜdym poziomie kształcenia. Najbardziej rozpowszechnione jest zwykłe wyszukiwanie informacji w rozległych zasobach sieciowych, ale coraz większą popularnością cieszą się róŜnorodne
formy komunikowania się w procesie dydaktycznym za pośrednictwem sieci, jak np.
nauczanie na odległość, udostępnianie materiałów dydaktycznych czy wspólne lekcje dla uczniów szkół partnerskich. Do taki form naleŜą równieŜ fora internetowe,
znane głównie z wielkich portali internetowych, ale równieŜ z fachowych stron internetowych, praktycznie w kaŜdej dziedzinie wiedzy. Stanowią one płaszczyznę
„wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach”2. TakŜe i historia moŜe pochwalić się dość licznymi forami o bardziej bądź
mniej ograniczonej dostępności3. Jako ciekawy eksperyment naleŜy potraktować
wprowadzenie forum internetowego jako jednego z przedmiotów zaliczanych w
ramach studiów podyplomowych, w tym równieŜ podyplomowych studiów historii;
innymi słowy zostało zorganizowane forum przeznaczone specjalnie dla uczestników podyplomowych studiów historii, a aktywność na nim miała być podstawą do
uzyskania zaliczenia. Funkcjonowanie tego forum skłania do sformułowania pewnych obserwacji i przytoczenia co celniejszych wybranych wypowiedzi (postów)
zamieszczanych przez uczestników.
Forum działało przez niespełna rok. Podzielone było na dwie części – forum I
obejmowało tematy ściśle historyczne; forum II związane było z doskonaleniem
kompetencji dydaktycznych nauczycieli historii i podejmowało głównie tematykę
metodyki nauczania tego przedmiotu. KaŜdy z uczestników musiał przynajmniej raz
zasygnalizować swoją aktywność na kaŜdym z forów. Forum miało charakter zamknięty (prywatny) – uprawnieni do korzystania to wszyscy uczestnicy podyplomowych studiów historii; na początku było ich 120, na zakończenie – 97.
1

W dalszym ciągu zostały wykorzystane wypowiedzi (posty) następujących uŜytkowników
forum: adol – Aneta Dolińska-Jarco, agol – Aleksandra Gólczewska, agsz – Agata Szczytyńska, akam – Arleta Kamińska-Sadat, aole – Anna Olejnik-Rems, apos – Agnieszka Poświatowska, aszy – Agata Szymańska, azio – Aleksander Ziółkowski, bgme – Barbara GmerekSkalik, blud – Beata Ludziejewska, dkup – Dariusz Kupczyk, echa – Ewa Chaszczewicz,
ejes – Edyta Jesionek-Skoczylas, esli – Ewa Śliwińska, gchu – GraŜyna Chudzicka, gott –
GraŜyna Ott, hdut – Halina Dutkiewicz, hkon – Halina Konieczna, jokw – Joanna Kwiatek,
jzab – Joanna Zaborowska, kmet – Krystyna Metanowska, miek – Mieczysław Kowalcze,
mkra – Magdalena Krajewska, mkru – Małgorzata Kruczek, mows – Monika Owsianik, splo
– Sylwia Płochow, thry – Tomasz Hrynacz, tmak – Tomasz Maksymowicz, tobr – Tomasz
Brzozowski, twan – Tatiana Waniek-Pyszel, wmroz – Wojciech Mrozowicz, zszp – Zbigniew
Szpargała.
2
Zob. np. http://pl.wikipedia.org, hasło: Forum dyskusyjne.
3
Do najpopularniejszych naleŜą fora: historycy.org, forum.histmag.org, forum.historia.org.
Bardzo chętnie organizują własne fora studenckie koła naukowe historyków.
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Fakt, Ŝe naleŜało do przedmiotów obowiązkowych studiów podyplomowych
sprawiał, Ŝe dla wielu forumowiczów aktywność na nim była wymuszona i ograniczali się oni tylko do obowiązkowych wpisów. Takich uczestników było nieco ponad 37%. Dominowali uczestnicy o przeciętnej aktywności: blisko 40% uprawnionych zamieściło po 2 lub 3 posty, a powyŜej 4 postów – około 23% (zob. Tabela 1).
Rekordzista moŜe się poszczycić 36 postami, ale juŜ następni pod względem liczby
wpisów uaktywniali się „tylko” po 16 razy (dwóch uczestników).
Tabela 1. Charakterystyka aktywności uczestników (według liczby zamieszczanych postów).
liczba postów

1

2-3

4-5

6-7

więcej

forum I

40 (41,2%)

35 (36,1%)

12 (12,4%)

5 (5,2%)

5 (5,2%)

forum II

33 (34,0%)

41 (42,3%)

17 (17,5%)

4 (4,1%)

2 (2,1%)

razem

73 (37,6%)

76 (39,2%)

29 (14,9%)

9 (4,6%)

7 (3,6%)

Oba fora były ustrukturyzowane, to znaczy podzielono je na kilka tematów. Forum I zostało zorganizowane według głównych epok historycznych, które zarazem
stanowiły tematy merytorycznych zajęć (wykładów i ćwiczeń) z historii. Były to
więc: historia staroŜytna, średniowieczna, nowoŜytna, XIX w. (od 1789/95 do 1918
r.) i XX w. (od 1918 r.). Kilka pozostałych tematów dotyczyło wykładu inauguracyjnego, programów zajęć z poszczególnych przedmiotów; dodatkowy temat (Historia magistra vitae) został otwarty juŜ po zamknięciu pozostałych z intencją
umoŜliwienia zainteresowanym osobom dalszych merytorycznych wypowiedzi na
forum. Statystyka aktywności (zob. Tabela 2) pokazuje, Ŝe największą popularnością cieszyła się historia średniowieczna (przeszło 41,5% postów). Wymaga to jednak paru słów komentarza – niŜej podpisany moderator obu forów, a zarazem opiekun studiów podyplomowych, jest na co dzień mediewistą. Jak się zdaje, to jego –
skądinąd najczęstsze – kontakty osobiste z uczestnikami studiów/forumowiczami,
połączone z wielokrotnym przypominaniem o obowiązku zaliczania forów, zapewne
skłoniły ich do wypowiadania się właśnie na tematy mediewistyczne. DuŜym zainteresowaniem, wyraŜającym się liczbą postów, cieszyła się ponadto historia XX w.
(przeszło 16% postów) i historia staroŜytna (prawie 12% postów).
Tabela 2. Posty według tematów (forum I).
temat
liczba
postów
odsetek
(%)

4

historia
staroŜytna

historia
średniowieczna

historia
historia historia
nowoŜytXIX w. XX w.
na

38

133

19

16

11,87

41,56

5,94

5,0

pozostałe4

razem

52

62

320

16,25

19,37

100

Tutaj mieszczą się posty dotyczące m.in. wykładu inauguracyjnego, programów zajęć oraz
dodatkowego forum utworzonego juŜ po oficjalnym zamknięciu pozostałych pt. Historia
magistra vitae. Nie miały one wpływu na zaliczenia.
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Nieco inny charakter miało forum II. SłuŜyło ono głównie opracowywaniu i
udostępnieniu projektów przygotowywanych w ramach zajęć z metodyki nauczania
historii i to właśnie w związku z tą problematyką zamieszczono najwięcej postów
(55,64%; zob. Tabela 3). Bardzo często towarzyszyło im załączenie plików z własnymi projektami5. W ramach forum II sporym zainteresowaniem cieszyła się problematyka metod nauczania, zarówno tradycyjnych, jak i wykorzystujących technikę
komputerową (łącznie około jednej trzeciej postów). Wyraźnie mniej komentarzy
dotyczyło funkcji podręcznika (niespełna 7%) i oficjalnych dokumentów niezbędnych w nauczaniu historii w szkołach podstawowych i gimnazjach (podstawy programowe, wykazy opublikowanych programów; około 4% postów).
Tabela 3. Posty według tematów (forum II).
temat
liczba
postów
odsetek
(%)

projekty
z metodyki

funkcje
metody
podręcznika nauczania

TI w eduka- nauczanie
cji histohistorii −
rycznej
dokumenty

razem

148

18

48

41

11

266

55,64

6,77

18,05

15,41

4,14

100

Posty wpisywane na forach były róŜnorodne pod względem objętości – od bardzo krótkich, jednozdaniowych, po obszerne, czasem aŜ kilkudziesięciowierszowe.
Wypowiedzi róŜniły się takŜe pod względem sposobu zredagowania. Czasem były
to krótkie spontaniczne reakcje na jakiś post, czasem wypowiedzi głęboko przemyślane, ustrukturyzowane, przygotowane wcześniej w jakimś edytorze tekstów i
„wklejone” na forum. W argumentacji w prowadzonych dyskusjach niejednokrotnie
odwoływano się do poglądów obecnych w opracowaniach historycznych czy w publicystyce. Oczywiście samo w sobie to zjawisko jak najbardziej pozytywne. Gorzej, Ŝe dyskutanci „zapominali” czasem poinformować o źródłach swoich inspiracji
i w ten sposób przypisywali sobie róŜne celne sformułowania. Takie postępowanie
było traktowane jako naganne, a moderatorowi nie pozostawało nic innego, jak
wskazując źródła „inspiracji” napiętnować łamiące prawo autorskie ich wykorzystywanie. Tego rodzaju sytuacje zmuszają teŜ do wyraźnego określania zasad wypowiedzi na forum, zwłaszcza zastrzeŜenia, Ŝe winny być one wyłączną własnością
intelektualną podpisujących je osób. Napiętnowane były równieŜ – jednak tylko w
sposób ogólny – błędy ortograficzne, które szpeciły niektóre posty. Natomiast ogólnie rzecz biorąc nie było problemów z tzw. netykietą – uczestnicy dyskusji to wyłącznie nauczyciele, róŜniący się co najwyŜej stopniem zaawansowania zawodowego, do tego nieanonimowi, dzięki czemu praktycznie nie zdarzały się sytuacje takie,
jakich duŜo na publicznych forach, gdzie często moŜna spotkać słowa niecenzuralne, a posty obraźliwe – w stosunku do innych forumowiczów czy w ogóle rzeczywistości – są codziennością. W jedyną ostrzejszą wymianę zdań pozbawioną argumentów merytorycznych stanowczo wkroczył moderator.
Aby przybliŜyć sposób wypowiadania się i dyskutowania forumowiczów, jak
teŜ kierunki i sposoby wykorzystywania forum, zaprezentuję w dalszym ciągu wy5

Dominowały prezentacje (ppt) i pliki tekstowe.
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brane posty, na ogół wyróŜniające się pozytywnie pod względem merytorycznym.
Zarazem chciałbym ukazać co ciekawsze wątki w toczących się dyskusjach6.
Forum było zatem wykorzystywane jako miejsce informowania o wyszukanych
ciekawostkach, wprawdzie związanych z głównym tematem, jednak często bez wyraźnie wyczuwalnego związku między poszczególnymi wypowiedziami. Tak na
przykład na forum poświęconym historii staroŜytnej wymieniano się informacjami
na temat medycyny staroŜytnego Egiptu, królowej Nefertiti czy mumifikacji zwłok:
hkon: Chciałabym napisać kilka słów o medycynie staroŜytnej. StaroŜytni
Egipcjanie cierpieli na podobne dolegliwości jak i współcześni: zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, nowotwory, ospę, gruźlicę kości, pylicę,
ropnie nerek, liszaje, astmę itd. Medycyna ściśle związana była z religią, patronem medycyny był bóg mądrości Thot, który zebrał w 42 księgach całą
dostępną wiedzę. Zalecenia zawarte w księdze musiały być ściśle przestrzegane i lekarz nie mógł samowolnie odstępować od ich treści. Jeśli leczył według przepisów, nie był odpowiedzialny za niepomyślny przebieg leczenia,
jeśli leczył samowolnie i pacjent zmarł, lekarza karano, nawet śmiercią. W
Egipcie lekarze naleŜeli do stanu kapłańskiego.
blud: A ja trochę z innej beczki. Chciałabym opisać Wam historie popiersia
królowej Nefertiti. W 1912 r. podczas niemieckich wykopalisk w ruinach
Achetatonu, zwanych dziś Tell-el-Amarna, odkryta została pracownia rzeźbiarza DŜehutimesa, a w niej ponad 20 portretów, głównie królewskiej rodziny, z kwarcytu, granitu, wapienia i gipsu. Wśród nich było słynne popiersie
królowej Nefertiti, wykonane z polichromowanego wapienia. Korona królowej jest niezwykła i charakterystyczna tylko dla Nefertiti: w pełni wykończona i pomalowana, łącznie z ureuszem (kobrą) nad czołem i kolorową
wstąŜką (ureusz jest utrącony, podobnie jak koniuszki uszu). Naszyjnik królowej jest barwnie pomalowany w kształcie płatków lotosu i owoców mandragory. Tajemnicą jest, dlaczego królowa jest bez oka. MoŜe to zemsta zakochanego i odtrąconego rzeźbiarza, a być moŜe rzeźba słuŜyła do nauki inkrustacji? Chyba nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Rzeźba królowej z Egiptu została wywieziona do Niemiec. Egipcjanie uwaŜają, Ŝe sprawę
załatwiono nieczysto – według nich rzeźbę zasmarowano błotem, Ŝeby
wprowadzić w błąd niedoświadczonego inspektora ze SłuŜby StaroŜytności,
który czuwał nad partaŜem (czyli podziałem zabytków). Gdy popiersie zostało wystawione w muzeum w Berlinie (w 1924 r.), oburzeni Egipcjanie zareagowali zamknięciem wszystkich wykopalisk niemieckich w Egipcie.
mkra: Fascynuje mnie medycyna staroŜytnych, a jeszcze bardziej mumifikacja. ChociaŜ określenie „mumia” odnosi się do kaŜdych dobrze zachowanych
zwłok, większość osób myśli o zabalsamowanych i zawiniętych w bandaŜe
ciałach staroŜytnych Egipcjan. Przez ponad 3000 lat Egipcjanie wierzyli, Ŝe
zabezpieczenie ciała pozwoli duszy osiągnąć Ŝycie wieczne. Tradycyjna
forma mumifikacji polegała na wyciągnięciu tkanek miękkich z głowy i kor6

Posty zostały poddane niezbędnej obróbce redakcyjnej; nie zawsze są cytowane w całości,
skróty zaznaczano jednak tylko w środku wypowiedzi.
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pusu, bez serca. Następnie zwłoki pokrywano sodą i pozostawiano według
rytuału na 40 dni. Wreszcie wysuszone ciało, teraz o wiele lŜejsze, było myte, namaszczane i ciasno owijane lnianymi bandaŜami. W późniejszych okresach historii Egiptu regularnie mumifikowano zwłoki zwierząt przypisanych
bóstwom. Jak na to nie patrzeć, wszystko było i jest uwarunkowane wiarą.
esli: Ja teŜ chciałam dodać kilka słów, a być moŜe ktoś dorzuci jeszcze kilka
ciekawostek, bo te są szczególnie interesujące. Znalazłam informacje dotyczące świątyń w Abu Simbel, które wydają mi się trochę niewiarygodne, a
mianowicie, Ŝe w latach 60. XX wieku w związku z budową zapory na Nilu
w Asuanie, zniszczeniu mogłoby ulec świątynie Nefertari i Ramzesa II, dlatego, aby uchronić cenne zabytki, zebrano 16 milionów funtów, rozebrano
posągi i świątynie i odtworzono je w bezpiecznym miejscu – 230 m dalej na
skalistej powierzchni, nad poziomem wody. Osobiście nie wyobraŜam sobie
wykonania tak ogromniej pracy i odtworzenia czegoś, co jest dla ludzi zagadką. MoŜe ktoś ma jakieś informacje na ten temat?
mows: Cieszę się Ŝe wywiązała się dyskusja na temat piramid i mumii. OtóŜ
mnie równieŜ interesują tego typu tematy […] Pośmiertne losy Egipcjan
znamy jedynie połowicznie – wiemy co się działo z ich ciałami. Znamy równieŜ wyobraŜenia na temat pośmiertnego Ŝywota. Odkrywają je grobowce, w
których odnaleziono nie tylko szczątki zmarłych, ale równieŜ ozdoby, broń
misy, dzbany, figurki zwierząt i ludzi. Po co te wszystkie przedmioty? OtóŜ
Egipcjanie wierzyli w drugie Ŝycie pozagrobowe, piękniejsze od ziemskiego.
Wierzyli, Ŝe pośmiertny Ŝywot zaleŜy od przetrwania ludzkiego ciała, dlatego odpowiednio przygotowywali ciała zmarłych – balsamowali je. Zabalsamowane zwłoki (mumię) wkładano do trumny w kształcie ciała, tę zaś chowano w kamiennym pojemniku – sarkofagu. Balsamowanie przebiegało w
następujących etapach: 1. Usunięcie mózgu – przez nos. 2. Wyjęcie wnętrzności – przez nacięcie z lewej strony, pozostawiano serce – miało być zwaŜone przy sądzie Ozyrysa. 3. Pokrycie ciała, celem osuszenia, warstwą naturalnej sody, zwanej natrytem (substancja ta wchłania wodę, rozpuszcza tłuszcze i zabija bakterie powodujące gnicie) – zazwyczaj ciało suszono przez 40
dni. 4. Wypełnienie czaszki i jamy brzusznej płótnem i Ŝywicą. 5. Zatkanie
otworów ocznych i usznych 6. Owinięcie ciała bandaŜami, nałoŜenie na
twarz maski pośmiertnej. Czas całego procesu balsamowania około 70 dni.
W ten sposób tworzyła się swoista silva rerum, w której kaŜdy mógł znaleźć
coś interesującego dla siebie i kaŜdy mógł się przyczyniać do jej rozrostu. A moderatorowi nie pozostawało nic innego, jak tylko podziwiać rozległość zainteresowań
forumowiczów. Ci zaś, poszerzając zakres wykorzystywania forum, informowali się
nawzajem na przykład o przydatnych w praktyce szkolnej wydawnictwach czy podręcznikach, zasięgali rady, na przykład w sprawie tekstów źródłowych opisujących
pasowanie na rycerza. Na pewno z poŜytkiem nie tylko dla bezpośrednio zaangaŜowanych, ale równieŜ dla wszystkich uczestników forum.
Wypowiedzi na forum nabierały dynamizmu, jeśli dotyczyły jakiegoś konkretnie sformułowanego problemu. Bardzo interesujące okazały się dyskusje na temat
oceny epoki średniowiecza. Moderator zastanawiał się tutaj, czy tak wielu entuzja-
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stów epoki to efekt autentycznych zainteresowań i przemyśleń, czy moŜe tylko chęć
przypodobania się moderatorowi…
tmak: Wbrew obiegowym opiniom, średniowiecze nie było epoką zacofania.
Były to ciekawe czasy, a wydarzenia z tamtej epoki miały wpływ na historię
późniejszą. „Historia magistra vitae est”.
gott: Nazwanie średniowiecza „wiekami ciemnymi” uwaŜam za krzywdzące,
był to bowiem czas, w którym naukę i wykształcenie bardzo ceniono. A teraz...?
thry: Osobiście jestem przeciwnikiem określania epoki o nazwie średniowiecze „wiekami ciemnymi”, bo niby do czego odnosi cię ten epitet „ciemne”,
przecieŜ nie do literatury. Wystarczy wspomnieć, Ŝe w tym właśnie czasie
wykształciły się takie gatunki, jak: liryka maryjna, pieśni religijne, apokryfy,
Ŝywoty świętych, zbiory kazań, epika rycerska i romans rycerski. To okres
wspaniałej architektury (wykształcenie się i rozprzestrzenienie na terenie
Środkowej i Zachodniej Europy stylu romańskiego i gotyckiego), teatru (wystawianie sztuk z okazji świąt religijnych), kształtowanie się nowych poglądów filozoficznych, powstawanie miast, rozwój muzyki (tworzenie pieśni i
chorałów na potrzeby Kościoła, […] upowszechnienie i rozwój szkolnictwa
i edukacji. Są to oczywiście tylko niektóre aspekty, które w widoczny sposób
obalają teorię „ciemnych wieków”. Jestem zdania, Ŝe naleŜy weryfikować
tego typu poglądy, bo niestety są one aŜ nadto tendencyjne i nieprawdziwe.
jokw: To swoją drogą bardzo ciekawe, jak tematyka średniowiecza, czasem
trochę wstydliwie „zamiatana pod dywan”, Ŝe to „wieki ciemne”, Ŝe „zapaść”
między staroŜytnością i renesansem, potrafi budzić namiętności historyków.
Dla mnie ta epoka zawsze była ciekawa, romantyczna, trochę przeraŜająca
[…] Jak dotąd podczas tych ekspresowych studiów, gdzie galopujemy przez
epoki, po drodze zmagając się z zadaniami z informatyki, moje przekonania
dotyczące średniowiecza nie zmieniły się, a lektura tekstów źródłowych i
wiadomości uzyskane na zajęciach zainspirowały do pogłębiania wiedzy na
ten temat.
Na drugim biegunie pojawiały się jednak takŜe opinie sceptyczne:
tobr: CóŜ, osobiście uwaŜam, Ŝe średniowiecze, rozumiane sensu largo, u
nas było niezbyt płodną epoką, która tak naprawdę nie pozostawiła zbyt wielu źródeł. Jak się wydaje, średniowiecze nie pozostawiło zbyt bogatej i obszernej literatury […] ZwaŜywszy na to, co działo się w filozofii, a działo sie
wiele, spuścizna literacka, jawi sie jako bardzo uboga, chociaŜ czytając syntezę uniwersytecką Teresy Michałowskiej, moŜna odnieść zgoła odmienne
wraŜenia. […] Co do filozofii, o wiele bardziej cenię sobie dokonania na tym
polu kultury, począwszy od deprecjonowanej scholastyki, poprzez słynny
spór o uniwersalia, na tzw. dowodzie ontologicznym na istnienie Boga Anzelma z Canterbury i pięciu tzw. drogach Tomasza kończąc. Równie doniośle co ciekawie wygląda wpisana inherentnie w strukturę mentalną czasów
medii aevi sztuka sepulkralna, wraz z dorobkiem literackim spod znaku ars
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bene moriendi. Jestem jednak zdania, Ŝe literatura polska okresu średniowiecza nie jest dla tej epoki w Ŝadnym miarodajnym stopniu reprezentatywna.
echa: Nie popadajmy w zachwyty nad średniowieczem. Była to taka sama
epoka jak inne. UwaŜam, Ŝe w niektórych dziedzinach w porównaniu do staroŜytności, w średniowieczu nastąpił regres. Przykładem moŜe być gospodarka. Średniowieczna gospodarka rozwijała się bardzo powoli. Jej podstawą
było rolnictwo i hodowla. Z powodu małej ilości złota i srebra długo funkcjonował handel wymienny. Było mało miast i brakowało połączeń między
nimi. Dobrze rozwijały się tylko miasta portowe, bo rzeki odgrywały rolę
szlaków handlowych. W rolnictwie dopiero około XIII w. osiągnięto wysokość plonów zbliŜoną do poziomu z czasów Cesarstwa Rzymskiego.
Wobec takich wypowiedzi moderator czuł się zobowiązany do wyjaśnienia:
wmroz: Przedstawione wypowiedzi skłaniają mnie do przypomnienia, Ŝe
określenie „wieki ciemne” to przede wszystkim nawiązanie do niewielkiej
ilości informacji źródłowych odnoszących się do okresu od schyłku staroŜytności po wiek X, a więc to wieki słabo „oświetlone” czy wręcz „nieoświetlone” w źródłach pisanych. To takŜe określenie epoki kryzysu w dziejach Kościoła pomiędzy schyłkiem IX i połową XI w. Rozciągnięcie tego określenia
na całą epokę to działanie propagandowe, mające swoje źródło w odcinaniu
się uczonych nowoŜytnych od czasów poprzedzających,
a mimo to forumowicze ciągle podejmowali się apologii epoki, czasem z odwołaniem do wielkich autorytetów mediewistycznych; chętnie teŜ podkreślali niestosowność nazwy całej epoki:
aszy: Warto dodać, Ŝe tylko ci, którzy nie zgłębili wnikliwie tematu, upierają
sie przy określeniu „wieki ciemne”. Trafiłam na ciekawą wypowiedź Umberto Eco i pozwolę sobie ją przytoczyć: „[...] wczesne średniowiecze (moŜe
nawet bardziej niŜ średniowiecze po roku 1000) było epoką niewiarygodnej
Ŝywotności intelektualnej, pasjonujących dialogów między cywilizacjami
barbarzyńskimi, dziedzictwem rzymskim i ingrediencjami pochodzenia
chrześcijańsko-wschodniego, podróŜy i spotkań z irlandzkimi mnichami,
którzy przemierzali Europę głosząc idee, propagując lektury, wymyślając
wszelkiego rodzaju niedorzeczności... Krótko mówiąc, to w tym czasie dojrzał nowoŜytny Europejczyk i w tym znaczeniu model średniowiecza moŜe
nam pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje sie w naszych czasach”. Szkoda,
Ŝe próby rehabilitacji tej epoki obchodzą najczęściej tylko fachowcówmediewistów: historyków, filologów, filozofów i teologów.
agsz: Traktowanie tej epoki jako „wieków ciemnych” jest nieuzasadnione i
wynika z ulegania stereotypom. Średniowiecze to przecieŜ czasy, kiedy nie
tylko powstawała wspaniała literatura, malarstwo, architektura, teatr, ale to
takŜe – jak zauwaŜa Henryk Samsonowicz – czasy etosu rycerskiego, górowania wartości duchowych nad materialnymi. Niesłusznie utarło się w naszym języku określanie mianem średniowiecza róŜnych negatywnych zjawisk – zacofania, obskurantyzmu, które jako takie z epoką nie mają nic
wspólnego.
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akam: Wieki ciemne to rzeczywiście nazwa dla średniowiecza niefortunna.
Czy epoka odrodzenia rozjaśniła wszystko, czy kontrreformację i inkwizycję
moŜna nazwać jasnością, czy...? UwaŜam, Ŝe kaŜda epoka ma swój ciemny
epizod.
splo: Średniowiecze to niewątpliwie jedna z bardziej barwnych epok w dziejach ludzkości, nic więc dziwnego, Ŝe budzi tyle kontrowersji i wokół niej
toczy się tyle dyskusji.
ejes: Moim zdaniem trudno jednoznacznie ocenić epokę trwającą około tysiąca lat. Na pewno muszą się znaleźć elementy pozytywne jak i negatywne.
[…] mnie fascynuje sztuka średniowieczna, którą zachwycają się ludzie na
całym świecie. Skupiała się przede wszystkim na rozpowszechnianiu
wszystkich podstawowych tematów chrześcijańskich. Średniowieczni artyści
tworzyli w przekonaniu, iŜ malarstwo czy rzeźba mogą pełnić waŜną funkcję
w objaśnianiu i nauczaniu prawd wiary. Tworzyli nie dla poklasku czy chwały, dlatego dzieła średniowiecznych twórców są anonimowe […].Jako poloniście trudno byłoby nie wspomnieć o literaturze średniowiecznej […]. Dla
mnie osobiście nie jest to epoka, którą moŜna by nazwać wiekami ciemnymi.
WaŜnym problemem w dyskusji nad średniowieczem, dostrzeŜonym zwłaszcza
przez zszp, było wskazanie na średniowieczne korzenie współczesności:
zszp: Nawiązanie do idei wspólnej Europy, rodzącej się właśnie w średniowieczu ma sens. […] To właśnie w średniowieczu narodziło się państwo polskie i poprzez chrzest stało się pełnoprawnym obywatelem Europy. Pójdę dalej tym tropem – to właśnie w średniowieczu wiele narodów , w tym oczywiście Polacy, przemówili narodowym językiem literackim. To właśnie w średniowieczu po raz pierwszy Biblia otrzymała polskie brzmienie. Nie chcę
powielać przytoczonych wątków dotyczących średniowiecznej skądinąd kultury rycerskiej, dodam więc tylko, Ŝe to takŜe w średniowieczu Filippo Brunelleschi zastosował perspektywę, która przecieŜ zrewolucjonizowała malarstwo. A dzieła architektury średniowiecza podziwiać moŜemy do dziś. I nie
do końca prawdą jest, Ŝe średniowiecze odrzuciło antyk i dopiero renesans
„odzyskał” go dla świata. PrzecieŜ średniowieczni myśliciele, filozofowie,
dogmatycy korzystali choćby z dorobku Arystotelesa czy starogreckiej retoryki. I przykłady oczywiście moŜna mnoŜyć. Nie o to jednak chodzi. MoŜe
faktycznie zacznijmy uczyć młodych ludzi szacunku nie tylko do ofiar róŜnych wydarzeń, z których nota bene część sami sobie sprokurowaliśmy, ale
właśnie ukazujmy historię, jako źródło tego, czym moŜemy poszczycić się
dzisiaj i zastąpmy patriotyzm nacjonalistyczny umiłowaniem tradycji i kultury wspólnej dla Europy, starając się dodać do tego odrobinę lokalnego kolorytu.
W końcowej części tej wypowiedzi pojawiły się równieŜ nowe problemy, które
później długo jeszcze będą zaprzątać uwagę forumowiczów: czym jest współczesny
patriotyzm i na czym ma polegać „edukacja patriotyczna”. Dalszych inspiracji do tej
dyskusji dostarczył wykład prof. Jerzego Maronia, poświęcony patriotyzmowi XXI
w. oraz obchody 40. rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r. w kontekście obcho-

Technologia informacyjna w warsztacie nauczyciela – webquest

9

dzenia innych rocznic historycznych. Wspomniany zszp komentował zaangaŜowanie
na tym polu niedawnego ministra edukacji narodowej i wskazywał na paradoksy
współczesnego patriotyzmu:
zszp: Jak słyszę lub czytam „edukacja patriotyczna”, to coś we mnie zgrzyta i
zacina się. I to chyba nie tylko dlatego, Ŝe „ostatnio nam panujący minister”
nawiązywał do poglądów międzywojennej MłodzieŜy Wszechpolskiej, która
to i owo (zwłaszcza w wybijaniu – czasem dosłownie – śydom idei równości) miała na sumieniu. Bo przecieŜ nie o taki patriotyzm nam chodzi. Zgrzyta we mnie takŜe, gdyŜ juŜ mnie, a co dopiero o dwadzieścia lat młodszych
ode mnie uczniów, nie do końca przekonuje „hienowanie” na pamięci zmarłych i martyrologia. Tu pozwolę sobie na małą dygresję – nie wiem, czy
zwróciliście Państwo uwagę, Ŝe w Polsce najczęściej świętuje się rocznice
śmierci. A mi świętowanie kojarzy się raczej z czymś radosnym. Ot, taki paradoks...
adol: Moja rodzina zawsze Ŝyła w duchu patriotyzmu i w takiej atmosferze
teŜ wyrosłam. Dla mnie przypominanie o waŜnych rocznicach państwowych
jest bardzo istotnym elementem wychowania. Staram się rozmawiać jak najczęściej z moimi szkolnymi wychowankami o waŜnych wydarzeniach w historii naszego kraju. Niestety, ich wiedza na ten temat jest coraz słabsza.
Zwłaszcza jeśli chodzi o takie rocznice, jak Marzec '68. Dla młodzieŜy jest to
temat odległy. To bardzo waŜne, Ŝe tak wiele mówi się w mediach o 40.
rocznicy Marca '68. Dla młodzieŜy strajki to tylko walka o podwyŜki i prawa
robotników. MoŜe częste przypominanie o tym, Ŝe Marzec to wystąpienia intelektualistów, spowodują większe zainteresowanie tym tematem.
aole: Dla współczesnej młodzieŜy nie tylko Marzec 68, ale nawet stan wojenny to archaizmy historyczne, które cięŜko im zrozumieć ze względu na
inne warunki, w których Ŝyją [...]. Dzisiejszy patriotyzm jest niezwykle płytki i trochę na pokaz. A co do Marca ‘68, to uwaŜam, Ŝe jest jednym z niewielu najsilniejszych prób całkowitej przemiany w kraju. Wydarzenia te pociągnęły za sobą sznureczek incydentów o większym lub mniejszym znaczeniu,
aŜ doprowadziły do roku 1989.
zszp: Moja koleŜanka stwierdziła, Ŝe Marzec ‘68 to początek pewnego zjawiska, które narastało aŜ do roku 1989. I myślę, Ŝe tak naleŜy na problem patrzeć. Dziś mamy ofiary Marca, Czerwca, Sierpnia itd. śyją jeszcze uczestnicy tych wydarzeń i kaŜdy pielęgnuje „swój” kawałek historii. Ale za jakiś
czas szczegóły przestaną być istotne. Z perspektywy powiedzmy kolejnych
40-50 lat będą to tylko serie wystąpień antysystemowych w drugiej połowie
XX w. i emocje opadną. Proszę tylko zwrócić uwagę choćby na losy pamięci
historycznej poświęconej II wojnie światowej. Jeszcze nas przecieŜ uczono
w miarę szczegółowo o losach i przebiegu głównych kampanii tej wojny –
dziś zaś skupiamy się raczej na samym fakcie, ewentualnie skutkach. No,
moŜe jeszcze troszkę na losach naszych rodaków. Inny przykład – kto dziś
odczuwa jakiekolwiek emocje, wspominając strajk polskich dzieci we Wrześni? Ot, wydarzenie historyczne (dla niektórych symboliczne) i tyle. A jaki
był odbiór tego wydarzenia na początku naszego wieku? Doskonale zdajemy
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sobie sprawę, Ŝe działało na wyobraźnię wielu, takŜe twórców, z Marią Konopnicką na czele. A jako ciekawostkę moŜna dodać, Ŝe nie było to (podobnie jak strajki w Polsce) wydarzenie odosobnione. Wcześniej takŜe dochodziło do napięć – jak choćby w Jarocinie w 1883 r. Wracając zatem do zasadniczego wątku: obchodzenie rocznic ma sens, ale takich rocznic, które
„obronią się” w powodzi faktów, bowiem z perspektywy bliskiej (krótkiej)
moŜemy obchodzić rocznice, a nawet „miesięcznice” wydarzeń, do których
sami za kilka lat stracimy stosunek emocjonalny. RozwiąŜe się wówczas (lub
ograniczy) problem upolitycznienia rocznic - jeśli data jakiegoś wydarzenia
okaŜe się istotna dla wielu osób, będzie to na pewno data wydarzenia ponad
aktualnie modnymi i silnymi opcjami politycznymi. I ciągle się łudzę, Ŝe doŜyję rocznicy radosnej – niemartyrologicznej.
twan: Pragnę zauwaŜyć, Ŝe pomysł obchodzenia w przyszłości rocznicy studenckiego wolnościowego zrywu jako „święta wolności, młodości i wiosny”
wyszedł juŜ od samych zgromadzonych na Uniwersytecie Warszawskim w
40. rocznicę wydarzeń marcowych. W rezolucji przyjętej przez aklamację
podczas niedzielnej debaty „40 lat później: Marzec 1968-2008” zebrani
zwrócili się z prośbą do Rektora i Senatu UW, i do władz wszystkich uczelni
w Polsce, „by juŜ więcej nie składać wieńców, symboli Ŝałoby, w miejscach
upamiętniających bunt studencki [...], by porzucić tradycyjny polski sposób
obchodów historycznych, bo uformowany on został przez poczucie klęski”.
Uczestnicy spotkania podkreślili, Ŝe jako pokolenie – zwycięŜyli, a ich „postulaty i marzenia zostały spełnione z nawiązką”. Stąd właśnie pomysł obchodzenia kolejnych rocznic marcowych jako święta radosnego, festynu, a 8
marca jako dnia rektorskiego. Nic dodać, nic ująć. Pomysł przedni!
Nieco wbrew intencjom kolejny komentarz moderatora sprowokował dalszą
dyskusję na temat róŜnych odcieni współczesnego patriotyzmu:
wmroz: MoŜna by zapytać, co to znaczy „płytki patriotyzm”. Na pewno nasze widzenie patriotyzmu przez pryzmat np. bohaterskich czynów polskich
powstańców XIX-XX w. czy innych „nieszczęść” naszej przeszłości (to w
związku z „hienowaniem”, o którym zszp) nie będzie przekonujące dla najmłodszych pokoleń. Nie wiemy jednak, jak zachowałyby się one w godzinie
próby. Optymistycznie myślę jednak, Ŝe „patriotyzm stadionowy” nie jest
współcześnie jedyną formą manifestacji przywiązania do ojczyzny.
bgme: Wydaje mi się, Ŝe patriotyzm to nie mieszczący się w Ŝadnych układach stan ducha i postawa prawdziwego Polaka. I nie istotne jest to, czy
mieszka on obecnie w Izraelu, czy w USA, czy klepie biedę w wiejskiej
szkole na polskiej prowincji... Patriotyzm wyssałam z mleka matki i z opowieści dziadka, który zostawił majątek na kresach, nota bene wcale nie rozpaczając za nim; szczęśliwy, Ŝe udało mu się jako przedwojennemu oficerowi unieść cało głowę z wojennej zawieruchy. Patriotyzmu nikt mnie nie
uczył, po prostu moi przodkowie byli patriotami i nie wyobraŜałam sobie innej postawy wobec mojej Ojczyzny. Pewnie dalszym przodkom nie śniło się
nawet, gdzie los rzuci ich dzieci i wnuki, i Ŝe małą ojczyzną nazwą ziemie
przez wieki niemieckie. UwaŜam jednak, Ŝe nawet uczniów, których uczyłam
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w placówce resocjalizacyjnej, moŜna przybliŜyć do wartości ojczyźnianych.
Jakkolwiek by się je nazwało – nawet stadionowym patriotyzmem. MoŜe inaczej to nazywamy, ale czujemy tak samo. Pod tym niebem jest nam najlepiej...
zszp: Jeśli chodzi o ów „patriotyzm stadionowy” […] – wydaje mi się, Ŝe nie
naleŜy tego zjawiska marginalizować i postponować. Proszę zwrócić uwagę,
Ŝe jest to przywiązanie do pewnego etosu, symboli, ba nawet historii w wydaniu mikro (wspólnych przeŜyć) grupy, z którą się „stadionowcy” utoŜsamiają, do której przynaleŜą. I proszę zauwaŜyć, Ŝe rytuał, szacunek dla barw,
symboli klubowych itp. opiera się na tych samych mechanizmach, co przywiązanie (jego manifestacja) do symboli narodowych, Ŝe juŜ nie wspomnę o
sytuacjach – z punktu widzenia prawa niestety nagannych – Ŝe są jednostki,
które są skłonne w imię swoich symboli walczyć i to dosłownie. Zatem rytuał patriotyczny niewątpliwie nie jest nam obcy, pozostaje tylko kwestia wykorzystania tego potencjału. I tu niestety smutna refleksja: rytuał bez przekonania i potrzeby serca jest tylko zbiorem pustych gestów. I faktycznie waŜne
staje się pytanie, ile osób pojmuje przywiązanie do czegokolwiek (kraj, miasto, druŜyna piłkarska, zakład pracy) jako pewną wartość, a ile bezrefleksyjnie. Wydaje mi się, Ŝe owa godzina próby, o której była mowa wcześniej
właśnie wybiła i chyba nie okazała się ona godziną radosną. PrzecieŜ czasem
łatwiej Ŝyć „godziwie” za granicą niŜ pozostać tutaj i zrobić coś, by i u nas
było lepiej. Dzisiejsza godzina próby w moim odczuciu to nie stawanie w obliczu walki zbrojnej, ale w obliczu walki ekonomicznej, to stawanie przed
wyborem, czy mieć wszystko wiadomo gdzie, ale zapewnić sobie bezpieczeństwo ekonomiczne, czy zaryzykować skromne Ŝycie, ale jak to moja
przedmówczyni stwierdziła „pod tym niebem”.
wmroz: śeby nie było wątpliwości – w moich wypowiedziach nawiązuję do
klasycznego rozumienia pojęcia „patriotyzm”: to umiłowanie własnej ojczyzny, a więc postawa cechująca się pozytywnymi uczuciami wobec ojczyzny
– zarówno małej, jak i wielkiej, instytucji państwa, oraz gotowość do poświęceń na ich rzecz. Gotowość w „godzinie próby” to zarówno gotowość do
oddawania Ŝycia w przypadku zagroŜenia, jak teŜ gotowość do bezinteresownego zaangaŜowania w działaniach na rzecz ojczyzny i państwa. W czasach pokoju (oby trwały wiecznie!) taką próbą dla współczesnej młodzieŜy
moŜe być np. włączenie się w realizację wielkich przedsięwzięć wspomagających państwo, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka,
ale teŜ gotowość do przygotowania gazetki czy apelu szkolnego na temat
własnego regionu itp. Patriotyzmu, jak go nazwałem, „stadionowego”, którego przejawy zostały opisane w poście zszp, starałem się nie wartościować,
nie wywołuje on jednak na ogół pozytywnych skojarzeń, często bowiem
przeradza się w działania niezgodne z prawem. Jakkolwiek nie mam wątpliwości, Ŝe „patrioci stadionowi” odpowiednio umotywowani są gotowi do
działań nad wyraz pozytywnych, by przypomnieć chociaŜby postawy po
śmierci Jana Pawła II. I tym uzasadniam mój optymizm, o którym wspominałem przed kilkoma dniami.
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Warto zauwaŜyć, Ŝe ta ostatnia wypowiedź moderatora znów chciała zwieńczyć
dyskusję, która toczyła się – warto to odnotować – juŜ po wpisaniu zaliczeń. I wcale
się na tym nie zakończyła. Porzućmy ją jednak, przechodząc do kolejnego wątku
inspirowanego współczesnymi wydarzeniami z historią w tle – tym razem będzie to
problematyka korzeni polskich postaw antysemickich, wywołana opublikowaniem
ksiąŜki Jana T. Grossa pt. Strach. Sporo materiału do niej dostarczył dkup, cytując
obszerne fragmenty wypowiedzi prasowych i interesująco je komentując. Swoją
uwagę poświęcił głównie sytuacji w Niemczech, a zwłaszcza stosunkowi Hitlera do
śydów. Rozwinięciem poruszonych przez niego wątków było dołączenie do dyskusji problematyki polskiej, do czego zachęcał moderator:
wmroz: WaŜne byłoby pogłębienie refleksji na temat wypowiedzi M. Chodakiewicza i J.T. Grossa […] Ciągle nie mamy np. postawionego problemu,
czy ksiąŜka M. Chodakiewicza nie jest jedynie wygodnym usprawiedliwieniem dla polskich sumień za przewiny wobec śydów. Albo: jak traktować
trwającą w tej chwili akcję Radia Maryja przeciwko J.T. Grossowi i jego
ksiąŜce – dzisiaj [2.3.2008] w formie wystąpienia J.R. Nowaka w kościele na
Piasku ta akcja dotarła do Wrocławia.
I w tym przypadku reakcja przekroczyła oczekiwania. WyróŜniły się w niej wypowiedzi miek i azio:
miek: Nabiera rumieńców nasza debata o antysemityzmie. Kilka faktów. Na
przykład o reakcjach na powroty ocalałych. Znamy wydarzenia krakowskie
(1945) i oczywiście kieleckie (1946), ale sprawa, jak ją nazywano, „zaczadzenia” nienawiścią dotyczyła i innych. I nie chodzi o usprawiedliwianie, ale
o równowagę i pokazanie procesów. Wystąpienia antyŜydowskie miały miejsce i w powojennym ParyŜu, i w Kijowie. A tam przecieŜ istniały trwałe
władze. Nie tak, jak w Polsce, gdzie przejmującym władze komunistom zaleŜało na tym, Ŝeby uchodzili za kogoś, kto przynosi porządek na obszary, na
których dominuje anarchia i mordowanie „bogatych” według odwiecznego
stereotypu i powracających na swoje. No właśnie. Trudno przecieŜ zaakceptować taką sytuację. Objąłem własność, a tu zjawia się ktoś, kto był jej właścicielem i miał przecieŜ nie przeŜyć. A przeŜył i chce swojego. Bandytyzm,
zemsty, uzbrajanie przez NKWD grup młodych śydów, Ŝeby się chronili, a
naprawdę byli łatwym celem. Wiele powodów, a kaŜde uogólnienie niesprawiedliwe. W czasie spotkania w Instytucie Historycznym [Uniwersytetu
Wrocławskiego] z prof. Markiem Chodakiewiczem, autorem „Po zagładzie”,
wypowiadali się ci, którzy sugerowali, Ŝe jego ksiąŜka jest antypolska, podobnie jak tekst Grossa. Co on wówczas na to? Przede wszystkim podkreślił
konieczność badania kaŜdej sprawy oddzielnie, w kontekście i niuansach
konkretnej sytuacji. A takŜe to, Ŝe nie sposób dyskutować z deklaracjami. To
nie prowadzi do obiektywizmu. Podawał takŜe przykłady współpracy polsko-Ŝydowskiej tuŜ po wojnie. Łącznie z przykładem wspólnego wykorzystywania szlaku przerzutu śydów na Zachód. Korzystał z niego np. prof.
Wiesław Chrzanowski. A jak odczytać zgodę Stalina na to, by śydzi opuszczali Polskę na wpół legalnie? Chęcią destabilizacji sytuacji na Zachodzie?
W ogóle spotkanie z prof. Chodakiewiczem było mądre, potrzebne i bez
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udawanego rozrywania szat. Warto obserwować dyskusję, kiedy ma ona
wywaŜony charakter, nawet jeśli jest mocno emocjonalna. Nowy nurt. Mądry
artykuł w ostatnim „Tygodniku Powszechnym”. Dariusz Libionka przypomina reakcje hierarchii kościelnej na bandyckie (antysemickie?) traktowanie
powracających lub ocalałych na miejscu śydów. Punktuje jasno, przytacza
wypowiedzi, podkreśla niezręczności czy teŜ udane zachowania i wypowiedzi Teodora Kubiny, Augustyna Hlonda czy Adama Sapiehy. […] Po Jedwabnem, teraz po kolejnej fali dyskusji czas na przyjmowanie siły faktów.
Nie ukrywam, Ŝe to dla mnie waŜne – wspólnej modlitwy (kadiszu) równieŜ
za tych, którzy zginęli po maju 1945 r. śydów, Polaków, Ŝołnierzy Armii
Czerwonej, którzy musieli tu zostać, by umacniać władzę komunistów polskich. Długa lista.
azio: „Udział Polaków-katolików w prześladowaniu i mordowaniu współobywateli śydów był zjawiskiem rozpowszechnionym na terenie całego kraju”. PowyŜsza teza Grossa wydaje się być szczególnie prowokacyjna. Podkreślanie katolicyzmu polskich szmalcowników, bandytów, ubeckich prowokatorów ma mniej więcej tyle sensu, co podkreślanie judaizmu np. Ozjasza
Szechtera z KPZU lub innych prominentnych działaczy komunistycznych
(osobiście sądzę, Ŝe nawet podkreślanie narodowości, choć rozsądniejsze,
jest niezręczne). Wydaje się, Ŝe tego typu stwierdzenia mogą być świadectwem postaw antykatolickich lub antypolskich. Polacy powinni rozliczyć się
z przeszłością […]
ZauwaŜmy, Ŝe w wypowiedzi azio pobrzmiewa krytyka nazbyt pobieŜnych generalizacji i dąŜenia do stereotypizacji poglądów. W pewnym sensie w obronie znaczenia stereotypów („subtelnie skonstruowanych paradygmatów”), w tym równieŜ
w zrozumieniu problemów przeszłości Ŝydowskiej w Europie, wystąpił dkup, którego wypowiedzią (o uniwersalnej wymowie) zamykam prezentację tego wątku dyskusji7:
dkup: Większość z nas, a juŜ na pewno prawie kaŜdy przeciętny człowiek,
stara się zrozumieć świat w oparciu o rozmaite stereotypy. W pewnym sensie
pomagają one nam funkcjonować, szczególnie na wstępnym etapie Ŝycia,
który u człowieka inteligentnego i ciekawego nie trwa zbyt długo. Wraz z
nabieraniem doświadczenia Ŝyciowego, w miarę upływu czasu, przestajemy
się dziwić, gdy napotykamy kolejnego szczodrego Szkota, nasz znajomy Anglik jest cholerykiem, a przyjaciel Amerykanin ani nie Ŝuje gumy, ani nie
trzyma nóg na stole przy jedzeniu. Jednym słowem, zaczynamy dostrzegać
całą gamę ludzkich postaw, złoŜoność zachowań, czy uwarunkowań czynów.
Konserwatysta dostrzega, Ŝe jądro istoty rzeczy pozostaje jasne, chociaŜ do
pewnego stopnia zacierają się kontury zjawisk. Rozumiemy więc, Ŝe subtelnie skonstruowane paradygmaty to nie prostackie stereotypy, nawet jeśli mają ze sobą wspólne pewne podstawowe rzeczy.
7

W jej dalszym ciągu pojawiły się kolejne wątki, jak chociaŜby katyński (po części w
związku z nowym filmem Andrzeja Wajdy) czy mordów ludności polskiej na Ukrainie – na
ich omówienie tutaj juŜ nie starczy miejsca.
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Dyskusja na forum oŜywiała się teŜ, gdy podstawą do niej stawały się konkretne
publikacje, wskazane bądź przez moderatora, bądź zaproponowane przy któregoś z
forumowiczów. Na forum I intensywnie dyskutowane były artykuły dotyczące dziejów średniowiecznych, natomiast na forum II zaproponowano jako punkt wyjścia do
dyskusji artykuły dwojga prowadzących zajęcia z metodyki nauczania historii8.
To drugie forum przyniosło między innymi szereg refleksji na temat funkcji
podręczników. Refleksji tym cenniejszych, Ŝe w większości formułowanych przez
nauczycieli-praktyków, czasem z wieloletnim doświadczeniem. Spośród tych wypowiedzi do prezentacji mogły zostać wybrane tylko nieliczne, określające oczekiwania nauczycieli formułowane wobec podręczników:
hkon: Podręcznik stanowi niezbędny element pracy zarówno dla nauczyciela
jak i ucznia. Stanowi swoistą ramę pracy zarówno na lekcji, jak i w domu.
Pozwala na usystematyzowanie pracy, a przy dobrej jakości (o co coraz trudniej) jest niezbędnym źródłem informacji, nawet wiele lat po zakończeniu
edukacji.
thry: Warto zastanowić się, co znaczy „dobry podręcznik”. Nie mamy chyba
wątpliwości, Ŝe podstawową funkcja podręcznika jest wyposaŜenie uczniów
w niezbędne informację, tzn. wiedzę. I to w taki sposób, Ŝeby mógł wielokrotnie pracować z nim samodzielnie, np. podczas powtarzania materiału juŜ
wcześniej omówionego na lekcjach. Dlatego wydaje mi się, Ŝe tematy muszą
być formułowane ciekawie, tak, by odzwierciedlały temat juŜ opracowany i
zagadnienie nowe. Podręcznik to takŜe kształcenie umiejętności, a więc powinny być ćwiczenia doskonalące o róŜnym stopniu trudności, dzięki czemu
uczeń moŜe sprawdzić to, co sobie przyswoił. Teksty powinny być zintegrowane z pozostałymi środkami dydaktycznymi. Ta kwestia jest istotna, poniewaŜ praca z mapą, ilustracjami, schematami czy osią czasu stawiają
ucznia przed problemem, zmuszają go do refleksji, krytycznego spojrzenia
na wydarzenia historyczne, co na pewno słuŜy wypracowaniu samodzielnego
myślenia.
splo: Jakie powinny być podręczniki, aby uczniowie chętnie z nich korzystali
i otwierali je nie tylko przed sprawdzianem? Myślę, Ŝe powinno się w nich
znaleźć duŜo informacji tzw. ciekawostek, umieszczanych na marginesach
ksiąŜki, które najszybciej wpadają w oko. To jest tak jak ze studentem, który
siedzi na nudnym wykładzie, obecny ciałem a nie duszą. Wystarczy jednak
przemycenie jakiejś wyjątkowo ciekawej anegdoty historycznej, oczywiście
związanej z tematem, a taki student szybko się oŜywia i zapamiętuje ten pozornie nieistotny fakt najszybciej. Stąd uwaŜam, Ŝe na marginesach powinno
8

Przedmiotem dyskusji na forum I były m.in. artykuły: Piotr Strasz, Biała plama polskiego
średniowiecza, „Nowe Państwo. Tygodnik” z 6.11.2001; Sławomir Leśniewski, Zniknął w
mrokach średniowiecza, „Polityka”, nr 41 z 13.10.2007, s. 110-112. Na forum II zaproponowano prace: Małgorzata Pawlak, Realizacja dydaktycznych funkcji podręcznika w czterech
podręcznikach do historii dla zreformowanego liceum, [w:] Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, t. 2, red. Andrzej Staruszkiewicz, Grzegorz Chomicki, Kraków 2003, s.
111-128; Karol Sanojca, Selekcja i wartościowanie treści historycznych w wybranych podręcznikach licealnych, [w:] ibidem, s. 95-109.
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być wiele takich ciekawostek. Inną rzeczą, którą widziałabym w podręczniku, to instrukcje, jak wykonać replikę jakiejś starej wazy, miecza czy innego
przedmiotu z minionych wieków. MoŜe historia to nie plastyka, ale dziecko,
które interesuje się danym okresem, chętnie przystąpi do takiego działania,
będącego albo zadaniem domowym, albo pracą na lekcji lub kole historycznym. Dokładna instrukcja, pozwoliłaby uczniowi na samodzielną pracę.
Uczeń, podejmujący się takiego działania nie tylko musiałby zmierzyć się z
zadaniem plastycznym, ale chcąc umieścić malowidła na swojej wazie, np.
greckiej, musiałby dowiedzieć się, dlaczego Grecy decydowali się na utrwalanie konkretnych scen.
mkru: Cechą charakterystyczną podręczników szkolnych są pytania kontrolne zamieszczane na końcu kaŜdego tematu. Najczęściej wystarczy przeczytać
tekst ze zrozumieniem, aby udzielić pełnej odpowiedzi na dane pytanie. Czy
nie lepiej byłoby gdyby uczeń, w ramach takich zadań, mógł dokonać analizy i oceny faktów oraz zaproponować swoje własne rozwiązanie? Problemy
musiałyby być formułowane przez autorów podręczników w taki sposób, aby
uczeń wykorzystując np. metodę drzewa decyzyjnego, dokonał analizy danych faktów, określił pozytywne i negatywne skutki poszczególnych rozwiązań, a w konsekwencji wybrał najtrafniejsze. Według mnie właśnie tego typu
zadania uczą samodzielnego myślenia.
gchu: Od momentu, gdy na rynku wydawniczym pojawiło się wiele podręczników, a nauczyciele mogą dokonać wyboru programu i skorelowanego z
nim podręcznika, juŜ parę razy doznawałam mieszanych uczuć. Z jednej
strony satysfakcjonowało mnie, Ŝe nareszcie uznano mnie za osobę kompetentną, która potrafi dokonać wyboru właściwego podręcznika dla swoich
uczniów. Z drugiej strony, po dokonaniu wyboru czułam się odpowiedzialna
za jego jakość, przystępność, atrakcyjność, jakbym to ja była jego autorką.
JuŜ wiem, Ŝe nie ma idealnego podręcznika. Jednak nauczyciel powinien kierować się określonymi zasadami wyboru tego, jego zdaniem, najlepszego
podręcznika spośród dostępnych na rynku. Gdy zmieniałam program i podręcznik do WOS-u i historii, zwracałam szczególnie uwagę na spełnianie
przez podręcznik takich funkcji jak:
− informacyjno-naukowa, bo waŜne jest dla mnie, aby wiedza prezentowana w podręczniku była aktualna, rzetelnie wyselekcjonowana; duŜą
wagę przywiązuje teŜ do zastosowanych przez autora „kodów” mających pomóc uczniowi w uświadomieniu tego, co w danym wydarzeniu,
procesie historycznym jest najistotniejsze (pogrubiona czcionka, „zapamiętaj”, ramka, równowaŜnik na marginesie);
− transformacyjna, bo chcę mieć pewność, Ŝe informacje zawarte w podręczniku będą miały „przełoŜenie na rzeczywistość”; waŜniejsze jest dla
mnie, by uczeń potrafił napisać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich niŜ znał historię tego urzędu w Polsce bądź recytował nazwy organów kontroli władzy państwowej;
− metodyczna, bo chcę, by patrząc na treści zawarte w podręczniku przy
konkretnym temacie, juŜ po ich pobieŜnym przeglądnięciu mieć w gło-
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wie zarys lekcji, jej wizję, w której urzeczywistni się równieŜ walor
uŜytkowy podręcznika dla nauczyciela.
gott: Jestem nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej. Przeglądając szeroki wachlarz podręczników dostępnych na naszym rynku wydawniczym i dokonując wyboru, kieruję się zawartością merytoryczną. Niestety,
często się zdarza, iŜ podręcznik epatuje odbiorcę kolorem, przeładowanymi
ilustracjami, które pełnią tylko funkcję ozdobną, a na dodatek mało czytelnym tekstem. A przecieŜ chodzi o to, aby równieŜ i za pomocą podręcznika
rozbudzić w dziecku chęć zdobywania wiedzy, poszerzania jej oraz rozwijania zainteresowań. UwaŜam więc, Ŝe zawarte w podręczniku treści powinny
być przejrzyste, winny się w nim znaleźć takŜe ciekawostki, łamigłówki, czy
zadania do pracy w grupach pozwalające na korelację z innymi przedmiotami (np. plastyka, muzyka, nawet matematyka).
agsz: Obecnie nie uczę jeszcze historii, ale mam doświadczenie w wyborze
podręczników jako polonista. Często zastanawiam się, jak musiałby wyglądać podręcznik historii do szkoły podstawowej, z którego chciałabym korzystać ze swoimi uczniami. Kiedyś będę musiała dokonać wyboru spośród wielu moŜliwości, jakie daje obecnie rynek wydawniczy. Na pewno zwrócę
uwagę na to, by podręcznik był zgodny z podstawą programową i przyjętym
przeze mnie programem nauczania. WaŜny będzie układ jego treści i sposób
ich doboru. Powinien być tak przygotowany, by dało się z niego łatwo korzystać, a prezentowane w nim treści wolne były od nadmiernego encyklopedyzmu, nastawione na ukazywanie procesu historycznego, przyczyn i
skutków wydarzeń. Podręcznik powinien, moim zdaniem, zakładać spiralną
progresję materiału, wychodząc od treści najprostszych i najłatwiej przyswajalnych, kończąc na najtrudniejszych. NaleŜy sprawdzić równieŜ korelację
pomiędzy doborem treści a wymaganiami, jakie stawiane są przed uczniem
na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową. Ciekawy podręcznik historii musi mieć teŜ charakter interdyscyplinarny, zawierać odniesienia do innych przedmiotów. Istotny jest sposób prowadzenia podręcznikowej narracji.
Warto, by była ona wciągająca dla ucznia, napisana Ŝywym, przystępnym językiem. Jeśli pojawiają się trudniejsze słowa czy terminy, to autorzy winni
zadbać o ich objaśnienie, zestawienie w specjalnym słowniczku. Wiem, Ŝe to
nauczyciel jest głównym pomysłodawcą lekcji, ale byłoby dobrze, gdyby
podręcznik takŜe zawierał atrakcyjne propozycje form pracy, aktywizował
ucznia, wyzwalał w nim ciekawość poznawczą, stawiał w roli małego badacza historii, wdraŜał do autonomii i samokontroli. Przydałaby się równieŜ jakaś ciekawa jego obudowa w postaci programów multimedialnych, plansz,
filmów edukacyjnych itp. Nie bez znaczenia jest teŜ odpowiednia szata graficzna – estetyczna, ale i przejrzysta, funkcjonalna. Materiał ilustracyjny,
kartograficzny powinien być róŜnorodny, spełniać równie waŜną rolę jak
sam tekst, nadawać się do analizy w trakcie zajęć, wyciągania przez uczniów
wniosków.
zszp: Chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy – po pierwsze: wiedza jest
jedna i tak naprawdę mniej istotne w moim odczuciu jest uatrakcyjnianie
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(czasem na siłę) podręcznika róŜnymi ozdobnikami, które czasem odciągają
uwagę ucznia od sedna wywodu. WaŜne, Ŝeby była rzetelnie przekazana, a to
w rękach (i głowie) nauczyciela, jak ten kąsek apetycznie przyprawić. Przypominam, Ŝe nasi przodkowie w zawodzie nie mieli multimediów, przewodników, poradników itp., a jednak potrafili nas wychować na ludzi i przekazać
parę mniej lub bardziej przydatnych w Ŝyciu informacji, więc chyba nie w
tzw. obudowie licho mieszka. A zaryzykowałbym nawet, Ŝe róŜne „dodatki”
do podręczników podcinają nauczycielom skrzydła, ubezwłasnowolniają,
pozbawiają kreacjonizmu […]
Od czasu do czasu (ze szczególnym nasileniem po przejrzeniu wyników testów lub diagnoz) nachodzi mnie refleksja, po co w szkole podstawowej całe
to blokowanie przedmiotów, skoro juŜ w gimnazjum wszystko idzie w rozsypkę, a autorzy programów poszczególnych przedmiotów prowadzą swoisty
teleturniej „kto da więcej”, oczywiście do nauczenia się. Młodemu człowiekowi, który nagle znajduje się w nowych realiach i walczy o przetrwanie w
gronie starszych kolegów z pewnością taki stan rzeczy nie słuŜy. Świat wiedzy wydaje mu się jakiś taki „poszatkowany” i niespójny. Uczeń nie radzi
sobie z łączeniem wiedzy z róŜnych przedmiotów, dziedzin Ŝycia, nie kojarzy, nie łączy, itp.; słowem nie jest w stanie spełnić paru przewidzianych dla
niego standardów. A moŜe warto by pokusić się o stworzenie interdyscyplinarnego programu w stylu „dzieje nasze i naszej kultury”, który łączyłby
wiedzę historyczną z elementami historii literatury i z elementami historii
sztuki […] Realizacja takiego programu dałaby uczniowi szansę zauwaŜenia,
Ŝe działalność artystyczna człowieka odbywa się zawsze na tle określonych
wydarzeń historycznych itd. Wiem, Ŝe kilka lat temu taki program powstał,
nie przyjął się, niestety, na naszej niwie. A szkoda. MoŜe do pomysłu warto
wrócić.
Końcowa część wypowiedzi zszp nie odnosi się właściwie juŜ tylko do podręczników, lecz poddaje krytyce wyraźny rozdźwięk pomiędzy koncepcjami kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Szkoda, Ŝe to z pewnością waŜne
spostrzeŜenie nie pociągnęło za sobą dalszej dyskusji. MoŜe upowszechnione w tej
postaci spotka się z naleŜną reakcją… Natomiast w naszej prezentacji wypowiedź
zszp moŜe stać dobrym wprowadzeniem do kolejnego wątku w toczonych na forum
II dyskusjach – metod dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu historii. I
znów na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe autorami postów są czynni nauczyciele,
konfrontujący przygotowanie wyniesione ze studiów z własną praktyką w szkołach.
splo: Tradycyjnymi i powszechnie stosowanymi metodami wśród nauczycieli
są drzewka decyzyjne, projekty, porfolio, dyskusje czy dramy. Te metody
szczególnie upodobali sobie poloniści. Wiem, Ŝe rewelacyjnie sprawdzają się
równieŜ na lekcji historii. UwaŜam, Ŝe najwaŜniejsze w doborze metody nauczania jest dostosowanie jej do potencjału klasy. Oczywiste jest, Ŝe nie zrobimy dramy w klasie, gdzie dzieciaki są małomówne i nieśmiałe, tam najlepiej będą się sprawdzały metody, w których przewodnikiem będzie nauczyciel ,a efektem końcowym rysunek czy notatka i to najlepiej indywidualna.
Inaczej będzie w klasie temperamentnej, Ŝywej, pełnej pomysłów. To czy
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dzieciaki polubią nasz przedmiot właśnie w duŜym stopniu zaleŜy od przekazu informacji, stąd metody aktywizujące mogą nam w tym pomóc.
kmet: Chętnie prowadzę lekcje tymi metodami [aktywizującymi]. UwaŜam,
Ŝe pobudzają uczniów do działania, ci zaś chętnie uczestniczą w zajęciach i
łatwiej się koncentrują. Poza tym stają się bardziej odpowiedzialni za wyniki
pracy własnej oraz pracy grupowej. PowyŜsze metody umoŜliwiają wykazanie się na lekcji wszystkim uczniom, nawet tym najsłabszym. KaŜdy ma
szansę osiągnięcia swojego, małego sukcesu. Muszę jednak dodać, Ŝe nie
moŜna zbyt często posługiwać się tymi metodami, gdyŜ uczniowie zaczynają
traktować lekcje jako zabawę. Nie kwestionuję tego, Ŝe nauka poprzez zabawę jest zła, ale uwaŜam, Ŝe tradycyjne metody równieŜ się sprawdzają.
jzab: Jestem zdecydowanym zwolennikiem pracy za pomocą metod aktywizujących. Na co dzień uczę w gimnazjum języka polskiego, ale sądzę, ze historia daje równie wiele moŜliwości. Bardzo chętnie wykorzystuję burzę mózgów, drzewko decyzyjne oraz rybi szkielet. Sądzę równieŜ, Ŝe kaŜda klasa
powinna raz w roku wykonać jakiś konkretny projekt badawczy w grupach.
Na swoim przedmiocie staram się zachęcać młodzieŜ do poznawania naszego
regionu, bo nawet w okolicznych wioskach, a uczę w gimnazjum pod Legnicą, jest mnóstwo ciekawych miejsc, stąd teŜ najczęściej polecam poznanie
historii okolicznych kościołów czy cmentarzy. Problem z zastosowaniem
metod aktywizujących pojawia się jednak wtedy, gdy mam w klasie 30 osób,
z czego dziesięć z orzeczeniami o obniŜeniu wymagań programowych, dwie
z upośledzeniem i jedną niedosłyszącą i niedowidzącą. Czasami trzeba „stawać na głowie”…
apos: Jestem nauczycielką języka obcego i stosowanie metod aktywizujących
podczas lekcji jest mi bardzo bliskie. Do niedawna trudno mi było wyobrazić
sobie, w jaki sposób podobne formy pracy moŜna wykorzystywać na lekcji
historii. Preferowaną formą prowadzenia historii zwykle są wykład, pogadanka, dyskusja. Taką opinię wyniosłam z moich czasów szkolnych i przyznaję, wielu te metody zniechęciły do nauki historii. Dzięki zajęciom [na
studiach podyplomowych] dowiedziałam się o takich formach pracy jak:
SWOT, metaplan czy drzewko decyzyjne. Historia moŜe okazać się świetną
zabawą, sposobem rozwijania umiejętności myślenia przyczynowoskutkowego. Za pomocą takich metod moŜna się równieŜ nauczyć podejmować przemyślane decyzje, których tak często brakuje w naszym Ŝyciu.
Oczywiście trzeba uwzględniać moŜliwości klasy, z którą się pracuje. Nie
kaŜdy typ zadań aktywizujących sprawdza się w danej klasie, ale nie moŜna
z nich rezygnować, to one w znacznej mierze wpływają na atrakcyjność zajęć.
gchu: RównieŜ lubię pracować metodami aktywizującymi. Uczniowie są
wtedy zaangaŜowani, kreatywni, pomysłowi, chętnie dzielą się swoimi opiniami, dyskutują. Zapewne obie strony – nauczyciel i uczniowie – nie mają
wtedy poczucia straconego lub źle wykorzystanego czasu. Uczniowie nie raz
zaskoczyli mnie swoimi argumentami podczas debaty za i przeciw oraz
wnioskami w metaplanie. Ale gdy przychodzi czas próbnych i rzeczywistych
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sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i matur, to
zaczynają mnie nachodzić wątpliwości: Czy rzeczywiście pracowałam odpowiednią ilość godzin metodami tradycyjnymi-szczególnie z podręcznikiem? Czy nauczyłam ich czytania tekstu ze zrozumieniem, analizy źródła
historycznego, interpretowania wykresów, tabel, diagramów?
A praca z podręcznikiem wcale nie musi być nudna, moŜe być pracą poszukującą, jeśli ją właściwie ukierunkujemy. Ostatnio na poziomie gimnazjum,
wykorzystałam tę metodę z dobrym skutkiem […] Na lekcji o demokracji
szlacheckiej podzieliłam swoją 18-osobową klasę na pięć grup. KaŜda z nich
po przeczytaniu fragmentu tekstu z podręcznika musiała wykonać mapę
mentalną wylosowanego problemu, np. cechy stanu szlacheckiego, stosunek
szlachty do innych stanów, wpływ szlachty na gospodarkę w państwie. Później była prezentacja map mentalnych – lekcja była udana. ZauwaŜyłam, Ŝe
młodsi uczniowie lubią czytać tekst opowiadania historycznego z podręcznika z podziałem na role. Jak oni się wtedy angaŜują! Chętnie układają teŜ pytania do przeczytanego tekstu, które potem mogą zadawać innym podczas
łańcuszkowej zabawy: Kto zna odpowiedź? Starsi uczniowie odkrywają w
sobie Ŝyłkę badacza i rodzi sie w nich dysonans poznawczy, gdy porównują
swoją interpretację źródła pisanego z interpretacją autora podręcznika. Moi
uczniowie znają swój podręcznik i go lubią. Zawsze, gdy polecam im cicho
przeczytać konkretny fragment, dbam o to, by było to aktywne czytanie, więc
daję uczniom teŜ konkretne zadanie do wykonania, np. przy temacie o igrzyskach w Olimpii mogą podkreślić ołówkiem nazwy konkurencji wchodzących w skład pięcioboju. Potem łatwo przejść do porównania przebiegu tych
konkurencji w staroŜytności i współcześnie. Jako nauczyciel staram się zachować zdrową równowagę pomiędzy metodami aktywnymi i tradycyjnymi.
gott: Jestem nauczycielem z długoletnim staŜem pracy. Z własnego doświadczenia wiem, ile moŜe zdziałać na lekcji odpowiednio dobrana metoda pracy.
Często trzeba było zdać się na własną intuicję czy pomysłowość. Teraz mamy pomoc w postaci świetnych poradników (m.in. Ja z moim uczniem pracujemy aktywnie), gotowych materiałów przesyłanych przez wydawnictwa podręczników. Mimo tych tzw. „gotowców” nadal wiele zaleŜy od inwencji nauczyciela, ale chyba przede wszystkim od zespołu uczniowskiego, z którym
się pracuje. W niektórych klasach bardzo często wykorzystuję metody aktywizujące, bowiem zajęcia w grupach, drama, projekt, mapy mentalne itp.
sprawiają wielką frajdę dzieciom, które stają się kreatywne. Natomiast są i
takie klasy, w których przysłowiowe „stanie na głowie” nie wywołuje w
uczniach Ŝadnych emocji, bo nic im się nie chce. Prowadzenie lekcji metodą
aktywizującą jest wtedy wielkim wyzwaniem dla nauczyciela. I najlepszą
wówczas metodą jest metoda podająca.
agol: Jestem nauczycielem religii […] W szkole uczę od niedawna, ale od
samego początku przeszłam chrzest, czyli rozpoczęłam moje nauczanie w
gimnazjum. Jak większość moŜe się orientować, nauczanie religii w duŜej
mierze opiera się na filozofii, więc jak ją przekazać, by młodzieŜ nie straciła
chęci juŜ na samym początku. W duŜej mierze musiałam odłoŜyć swoją wy-
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uczoną teorię i dostosować się do realiów. Po pierwsze budować na bardzo
skromnej wiedzy moich uczniów, po drugie na ich indywidualnych moŜliwościach. Dostosowywać metody do odbiorców, co nie jest łatwe, bo ci odbiorcy są róŜni w klasie trzydziestoosobowej. Przekazanie młodemu człowiekowi
pewnych wartości jest trudne szczególnie, gdy jest on zalewany potokiem informacji i konsumpcją, jest trudnym zadaniem i wymaga aktywnego zaangaŜowania od nauczyciela i ucznia. Najistotniejsza jest tutaj, wydaje mi się
właściwa komunikacja między nauczycielem i uczniem. Wtedy moŜemy dopiero liczyć na skuteczność stosowanych przez nas metod.
akam: Jestem nauczycielem historii w szkole podstawowej. Nieczęsto uŜywam metod aktywizujących, poniewaŜ zabierają one zbyt duŜo czasu na zajęciach i nie jestem w stanie przerobić wymaganej partii materiału na konkretnej godzinie lekcyjnej. Zajęcia aktywizujące chociaŜ są atrakcyjne, to
jednak […] często zakłócają dyscyplinę. Istnieje równieŜ niebezpieczeństwo,
iŜ pracować będzie tzw. lepsza grupa uczniów, a reszta oczekuje na gotowe
rozwiązanie. Zaletą jest to, Ŝe uczniowie więcej zapamiętają po wykonaniu
samodzielnych poleceń, jednak zbyt duŜe stosowanie tych metod moŜe u
uczniów budzić przesyt. Reasumując, metody aktywizujące są potrzebne i
wskazane jako urozmaicenie zajęć, jednak nie mogą być stosowane zbyt często.
hdut: Ostatnio miałam okazję przez miesiąc uczyć historii w klasie IV, V i
VI. Obserwacja uczniów i ich zachowań doprowadziła mnie do pewnych
wniosków: 1. dzieci chętnie słuchają opowieści o dawnych wydarzeniach,
pragną poznać szczegóły dotyczące Ŝycia codziennego naszych przodków, są
bardzo dociekliwe; 2. chętnie pracują z tekstem, jeśli jest on traktowany jako
źródło kryjące odpowiedź na zadany problem; 3. niechętnie uczą się nowych
słów, ale lubią krzyŜówki i wszelkie prace związane z rysunkiem. Starałam
się wykorzystać to w praktyce szkolnej. Najczęściej stosowałam metodę zadaniową – jest ona prosta i pozwala na zaangaŜowanie całej klasy, a w zaleŜności od potrzeb i liczebności moŜna pracować w parach, grupach lub indywidualnie. NajwaŜniejsze jednak, by po zakończonej lekcji uczeń wiedział
nie tylko kto i kiedy, ale przede wszystkim dlaczego i jakie były skutki wydarzenia czy odkrycia. Dzieci lubią słuchać. Czwartoklasiści często traktują
historię na równi z legendami. Warto sprawdzić, czy zapamiętali coś, prosząc
o stawianie pytań dotyczących opowieści, kończenie zdań, czy nawet uzupełnianie skróconego tekstu lub (co najbardziej się podobało) wyszukiwanie
błędów wprowadzanych do tekstu przez fałszerza historii.
Odnośnie stosowania metod aktywnych – myślę, Ŝe obowiązuje tu ogólna zasada: trzeba wiedzieć jaką metodę w klasie moŜna zastosować […] To co
świetnie wyszło w klasie A, moŜe okazać się wielką klapą w klasie B. NiezaleŜnie jednak od rodzaju klasy polecam wszystkim wycieczki. Najlepiej zacząć od miejsca zamieszkania. Niemal w kaŜdej miejscowości moŜna spotkać coś ciekawego: kościół, ruiny, cmentarz, stary młyn itp. Historia własnej
miejscowości budzi najwięcej emocji. A najciekawsza jest związana z Ŝyciem codziennym. Odkrywaniem narzędzi, sprzętów, ubrań osób Ŝyjących
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nawet 50 lat temu bywa niezwykle interesujące. Zwiedzanie okolicy, spotkania z ciekawymi ludźmi dostarczy niewątpliwie sporo wiedzy historycznej, a
dla niektórych uczniów moŜe stać się początkiem nowych fascynacji. Musimy pamiętać jednak, Ŝe wycieczka, zwłaszcza do miejsc najbliŜszych, wymaga starannego przygotowania. Tym, którzy nie lubią przygotowywać wycieczek lub nie mają dość czasu, polecam współpracę z muzeami wrocławskimi.
To tylko wybrane wątki i niektóre ciekawsze posty (8% spośród wszystkich
566 postów) z dyskusji toczących się na obu forach. Biorąc je pod uwagę, widząc je
jednak w szerszym kontekście wszystkich wypowiedzi, moŜna sformułować wniosek o istotnej przydatności tego typu zajęć w procesie kształcenia nauczycieli historii. Forum internetowe okazało się relewantnym uzupełnieniem tradycyjnych zajęć
uniwersyteckich, zarówno jeśli chodzi o wzbogacanie treści kształcenia, będące
efektem indywidualnych poszukiwań w literaturze historycznej podejmowanych
przez forumowiczów, jak i o inspirowanie ich do samodzielnych refleksji, wyraŜanych następnie w dyskusji. Uczestnictwo w forum doskonaliło teŜ umiejętności korzystania z komputera i Internetu, przez co stawało się komplementarne do zajęć z
technologii informacyjnej, stanowiącej ciągle jeszcze spore wyzwanie dla nauczycieli.
Warto wreszcie podkreślić, Ŝe tematyka historyczna okazała się wdzięcznym
przedmiotem dyskusji na forum. Jest ona przecieŜ stale obecna i wykorzystywana
we współczesności, co jest głównie efektem zaangaŜowanej publicystyki, twórczości literackiej czy filmowej, ale teŜ prowadzonej polityki, nadzwyczaj chętnie odwołującej się do argumentacji historycznej. Nauczyciel historii powinien być bacznym
obserwatorem i komentatorem tej obecności historii, co znakomicie potwierdziło
charakteryzowane tutaj forum internetowe.

