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Recenzja

Pracy  doktorskiej  mgr  Katarzyny  Kaczmarek  pt. Źródła wiedzy historycznej uczniów szkół

podstawowych  województwa  dolnośląskiego

Dydaktyka  liistorii  jako  jedna  z subdyscyplin  nauk historycznych  posiada  już  stałe miejsce w

świadomości  społecznej.  W grupie  prac  teoretycznych  i praktycznych  dotyczących  szeroko

rozumianego  procesu  nauczania-uczenia  się  istnieje  wiele opracowań.  Są jednak  obszary

tematyczne,  które  w ostatnich  latach  zostały  zaniedbane,  jak choćby  problematyka  źródeł

wiedzy  historycznej  uczniów.  Praca  Pani  Katarzyny  Kaczmarek  na pewno  pozwoli  uaktualnić

badania  w tym  obszarze.  Przede  wszystkim  Doktorantka  dokonała,  niezbędnej  na potrzeby

wspomnianej  analizy,  identyfikacji  źródeł  wiedzy.  W  dobie  cyfryzacji,  rozwoju

nowoczesnych  technologii,  zmianie  lub weryfikacji  musiały  ulec dotychczasowe  źródła

wiedzy  historycznej.  Choć  oczywiście  warto  zauważyć,  że niektóre  z nicli  nie  straciły  nic na

,,sile  przekazu".  Z przyjen'inością  należy  podkreślić,  że nadal  dla wielu  uczniów  dom

rodzinny,  a zwłaszcza  rodzina  wielopokoleniowa  są,,miejscem"  kształtowania  zainteresowań

historycznych  i uzyskiwania  wiedzy  na temat  przeszłości.  Z przykrością  natomiast  należy

zauważyć,  że szkoła  często  nie spełnia  oczekiwań  uczniów  w zaspokajaniu  ,ciekawości"

historycznej  jak  też  nie  zachęca  do podjęcia  dalszej  edukacji  na  kierunkach  humanistycznycli.

Wymownym  skutkiem  tego  zjawiska  są problemy  wielu  uczelni  wyższycli  z uzyskaniem

pełnych  poziomów  rekrutacyjnych  na historii  (mimo  wprowadzania  wielu  atrakcyjnych

specjalności).  Tym  cenniejsze  są rozważania  Autorki,  czynnego  nauczyciela  historii,

dotyczące  problemów  szkolnej  edukacji  historycznej  i podjęcie  przez  nią  próby  odpowiedzi

na  pytanie  dlaczego  historia  jako  przedmiot  szkolny  postrzegana  jest  jako  ,,nudna,

nieciekawa,  niewiele  mająca  wspólnego  ze  współczesnością"  i co  zrobić  aby rizyskała

,,należne  jej miejsce  w sercach  i umysłach  uczniów".  Dlatego  też spojrzenie  nie tylko  na

źródła  wiedzy  (szkolnej  i pozaszkolnej),  ale też  preferowane  przez  uczniów  metody,  środki
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dydaktyczne,  postrzegane  jako  te, które  sprzyjają  zdobyciu  inforinacji  o przeszłości,  jak  też

wykształceniu  umiejętności  niezbędnych  w  jej  zrozumieniu  jest  bardzo  potrzebne.

Pomimo  tego,  że praca  ma  wymiar  lokalny  -  Autorka  zainteresowała  się źródłami  wiedzy

uczniów  szkół  podstawowych  Dolnego  Śląska,  to  faktycznie  w  przypadku  badań

dydaktycznych  można  opracowane  wnioski  z dużą  dozą  prawdopodobieństwa  potraktować

jako  odnoszące  się  także  do pozostałych  regionów.  Zwłaszcza  też, że zostało przebadane

różnorodne  środowisko.  Respondenci  pochodzili  zarówno  z niewielkich  ośrodków  wiejskich

jak  i dużych  skupisk  miejskich  (w  sun'iie  13 miejscowości).  Przebadano  grupę  2137 uczniów

od 4 do 8 klasy.  Jedyna  uwaga  -  uczniowie  klas  ósmych  mają  więcej  niż  13 lat, a klas IV

zasadniczo  10-11-  Autorka  wiek  badanych  określiła  w  przedziale  9-13 lat.

Konstrukcja  pracy  ma  charakter  problemowy.  Praca  składa  się  z wstępu,  pięciu

rozdziałów  oraz  podsumowania  i rekomendacji.  Wstęp  pracy  wydaje  się być  pozbawiony

wielu  istotnych  elementów  i treści,  które  zwykle  charakterystyczne  są dla  jego  budowy.

Autorka  podjęła  jednak  decyzję  umieszczenia  szeregu  zagadnień,  istotnych  dla realizacji

tematu,  w  poszczególnycli  rozdziałach  pracy,  m.in.  doprecyzowując  kwestie  metodologiczne

czy  te dotyczące  źródeł  i literatury.  Należy  taki  wybór  uznać  za zasadny.

Rozdział  pierwszy  ,,Źródła  wiedzy  w  badaniach  historycznycli  i historyczno-

dydaktycznych"  omawia  ewolucję  (od pozytywizmu  do współczesności)  jakiej  podlegał

termin  źródło  historyczne  z uwzględnieniem  podziałów  i klasyfikacji.  Przy  okazji  Autorka

zwraca  uwagę,  że nie  ma  jednej  ogólnie  przyjętej  przez  metodologię  historii  definicji  źródła

historycznego  oraz,  że ta definicja  podlega  semantycznej  modyfikacji,  jeśli  jest  rozpatrywana

w ramach  dydaktyki.  Nie  zabrakło  także  w tym  rozdziale  refleksji  nad polską  edukacją

historyczną  oraz  celami  tejże  edukacji  i przypomnienia  opinii  Jerzego  Maternickiego,  że

każdy  nauczyciel  powinien  opracować  samodzielną  ,,teologię  kształcenia  liistoi'ycznego"  i

samodzielnie  spojrzeć  na cele,  co na pewno  ułatwi  mu  kreowanie  procesu  dydaktycznego.

Rozdział,  mimo  iż wydaje  się  być  czysto  teoretycznym,  takim  nie  jest.  Uwagi  dotyczące

nauczania  historii,  wagi  historii  jako  przedmiotu,  na którym  przekazywane  treści  i kształcone

umiejętności  pomagają  zrozumieć  nie  tylko  przeszłość  ale także  odnaleźć  się  współczesnym

świecie,  wskazują  jak  ważne  jest  nie  tylko  to co przekazujemy  naszym  podopiecznym,  ale

przede  wszystkim  w  jaki  sposób  to robimy  ijakie  źródła  w  tym  celu  wykorzystujemy.

W drugim  rozdziale  ,,Metodologiczne  problemy  badań  własnych"  została  określona

metodologia  pracy.  Również  tutaj  sformułowano  szczegółowe  pytania  oraz  hipotezy
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badawcze,  określono  cele i przedmiot  badań  (czyli  nastąpiła  identyfikacja  preferowanych

przez  uczniów  źródeł  wiedzy  historycznej  oraz  metod  nauczania  i środków  dydaktycznych),

przedstawiono  metody  i techniki  badawcze, celowość  doboru grup respondentów,  teren

badań.  Zasadniczo  kwestie  zawarte  w rozdziale  II powinny  znaleźć się we wstępie  pracy

(zgodnie  za  zasadami  konstruowania  prac  naukowych)  niemniej  charakter pracy, jej

specyfika,  a zwłaszcza  chęć  szczegółowego  uzasadnienia  jego wyboru  jak  i zaprezentowania

sposobu  realizacji  badania  uzasadniają  taką  zmianę.

W kolejnym  rozdziale  ,,Wiedza  historyczna  uczniów  szkoły  podstawowej  w świetle

podstawy  programowej  i podręczników"  Autorka  analizując  podstawę  programową

przypomniała,  że  stanowi  ona bazę  dla treści  podręcznika  oraz  sposobu przekazywania

wiedzy  na lekcji  historii.  Przy  okazji  też przytoczono  główne  ,głosy"  które  pojawiły  się w

dyskusji  nad wspomnianym  dokumentem.  Obok  opinii  metodyków,  liistoryków  oświaty,

znalazły  się  oceny  dokumentu  przedstawione  z perspektywy  tycli,  którym  przyszło  podstawę

realizować,  czyli  nauczycieli.  Pani  Katarzyna  Kaczmarek  odwołał  się zarówno  do dyskursu,

który  toczył  się  na łamach  prasy  ale także  w przestrzeni  wirtualnej  - na oficjalnych  i

prywatnych  blogach.  Zamiarem  Autorki  było  wskazanie  w jakim  stopniri  obecna  podstawa

programowa  w szkole  podstawowej  pozwala  budować  zdefiniowane  w rozdziale  pierwszym

cele  i kompetencje  edukacji  liistorycznej,  ,,czy  została  stworzona  na miarę  naszych  czasów  -

świata  nowych  mediów  i  technologii,  nowycli  praktyk  społecznych,  lokalnych  oraz

globalnych  wyzwań  oraz  czy  odpowiada  na  potrzeby  nauczycieli  i uczniów".  Opierając  się na

wnioskach  zawartych  w dysertacji  jak  i doświadczeniach  własnycli  wypada  skonkludować,  że

kolejny  raz  podstawa  programowa  z przedmiotu  historia  dla  szkoły  podstawowej  nie  spełniła

oczekiwań  nauczycieli,  nie  pomaga  w  wykształceniu  umiejętności  u uczruow, )est

przeładowana  faktografią...  A na niej  opierają  się  podręczniki  przeznaczone  do nauczania

przedmiotu.  W dysertacji  przeanalizowano  przede  wszystkim  te  podręczniki,  z których

korzystają  nauczyciele  ,,przebadanych"  szkół.  Doktorantka  dokonując  charakterystyki

zastosowała  studium  przypadku,  wybierając  jeden  temat,,Europa  po kongresie  wiedeńskim"

porównując  sposób  jego  zaprezentowania  we wspoinnianych  podręcznikach  (uwzględniając

tekst  autorski,  teksty  uzupełniające  oraz  elementy  pozatekstowe).  Zastanawia  jakie  czynniki

zadecydowały  o takim  wyborze.  Odnoszę  wrażenie,  że bardziej  zasadne  było  porównanie

budowy,  sposobu  przekazu,  materiałów  ikonograficznych,  bloków  ćwiczeniowych  oraz

obudowy  dydaktycznej  ,,całych"  podręczników.  Całościowe  spojrzenie  pozwoliłoby  na

wyraźniejsze  zarysowanie  różnić,  znalezienie  podobieństw  w przekazie,  a przede  wszystkim
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na ocenę,  który  z podręczników  realizuje  najwięcej  z zakładanych funkcji i ma szansę

sprawdzić  się  najlepiej  w rzeczywistości  szkolnej.  Autorka  w podsumowaniu  rozdziału

podjęła  taką  próbę,  szkoda  tylko,  że skończyło  się na  kilku  refleksjach.

Nie  przekonuje  mnie  również  stwierdzenie,  że uczniowie  nie korzystają  z obudowy

multin'iedialnej  podręczników  ponieważ  istnieją  problemy  z zainstalowaniem

oprogramowania  lub  nie  mają  dostępu  do sprzętu.  Nieliczni  zapewne tak, ale myślę, że dla

większości  ta obudowa  jest...  mało  interesująca.  Jak sama Doktorantka  zauważyła  dzieci od

najmłodszych  lat  korzystają  z Internetu,  aplikacji,  kodów.  Badania  potwierdzają,  że jest to

główne  źródło  pozyskiwania  informacji.  Na różnych  stronach są w stanie znaleźć quizy,

interaktywne  mapy, zry, prezentacje,  które bardziej zaspokoją icli zainteresowania i
zaangażują  uWagę.  Mogą  także  korzystać  z e-podręczników.  Najwyraźniej  multimedialny

podręcznik  nie  jest  dla  nich  atrakcją.

Wracając  do  struktury  pracy:  czwarty  rozdział  ,,Źródła  szkolnej wiedzy  historycznej

badanych  uczniów"  zawiera  prezentację  wyników  badań  dotyczących  identyfikacji

preferowanych  przez  uczniów  środków  oraz  metod  dydaktycznych  stosowanych  podczas

lekcji  oraz wyniki  dotyczące stopnia ich WPłyWLl na stan wiedzy historycznej uczniów.

Przedstawiono  też  efekty  badań,  w jaki  sposób  zajęcia  pozalekcyjne,  jak też korelacja

międzyprzedmiotowa  wpływają  na uczniowską  wiedzę  historyczną.  Doktorantka  bardzo

trafnie  wskazała  na  wzajemne  zależności  w  przekazywaniu  treści na poszczególnych

przedmiotach,  niestety  podobnie  jak  i na wyższym  etapie  edukacyjnym  brakuje korelacji

czasowej.

Piaty  rozdział  ,,Wiedza  pozaszkolna  uczniów  i jej  źródła",  stanowi  kontynuację

poprzedniego  tylko  prezentowane  są  wyniki  dotyczące  pozaszkolnych  źródeł wiedzy

historycznej.  Waite  zauważenia  jest  to, że w pracy  odwołano  się do wcześniejszych  badań

dotyczących  kręgów  informacyjnych  i ich  roli  w  przekazie  treści  (badania  B. Kubis,  J. Rulki,

A. Gołębiowskiej).  Na tej podstawie  można  łatwo  zaobserwować  zmieru'iość  lub stałość

preferencji  uczniowskich  choć  wiadomo,  że ze względu  na postęp  tecłu'iologiczny  pewnych

elementów  (jak  wykorzystanie  Internetu)  nie można  ze sobą  zestawić.  Zaskoczeniem  jest

docenienie  przez  uczniów  roli  książek  historycznych  jako  źródła  wiedzy  (nawet  jeśli

uwzględnimy  uwagę  Doktorantki,  że czasami  są to lektury  omawiane  na języku  polskim  czy

książki  tylko  z elementami  historii  czy  tłem  historycznym).  Nie  dziwi  wysokie  miejsce

Internetu,  zgodnie  z popularnym  stwierdzeniem,  że,,jak  czegoś  nie  ma  w Google  to znaczy,

że nie  istnieje".  Można  jedynie  wyrazić  zaniepokojenie,  że to przede  wszystkim  Wikipedia
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stanowi  podstawowe  źródło,,czerpania"  informacji,  a poszukiwania  odbywają  się przeważnie

przez  wspomnianą  wyszukiwarkę,  natomiast  rzadko uczniowie  bezpośrednio  sięgają do

wartościowych  stron  o tematyce  historycznej  -  ponieważ  ich nie znają. Zaskoczeniem  nie

było  też wskazanie  filmu  jako istotnego źródła wiedzy  histot'ycznej  (mamy przecież  do

czynienia  ze społeczeństwem  obrazkowym)  choć martwi  to, że odwołując  się do konkretnych

przykładów  uczniowie  przede wszystkim  wskazali  filmy  fabularne  (często ela'anizację  lektur),

animowane  (choć  o charakterze  edukacyjnym),  nie dostrzegając  prawie  dokumentalnych.  A

wiadomo,  że filn'iy  fabularne,  nawet  jeśli  ich fabuła  osadzona  jest  w przeszłości  nie zawsze są

nośnikiem  treści  historycznych,  pozostają  raczej  pewną  wizją  autorską  (scenarzysty.

reżysera).  Z pewnym  zdziwieniem  przyjęłam  informację,  że uczniowie  znają  i wymieniają  w

grupie  ulubionych  serial  ,,Czterej  pancerni  i pies".  Może  o efekcie  nieśmiertelności  świadczy

to,  że odcinki  serialu  są stałym  punktem  programu  na polskicli  kanałach  filmowych,  jak  też są

dostępne  w Internecie.  Może  też skoro wiedza  historyczna  jest przekazywana  w kręgu

rodzinnym  to ipreferencje  filmowe  rodziców  (a właściwie  cliyba  bardziej  dziadków)  również

odgrywają  istotną  rolę.

Zrozumiałe  jest  także,  że przy  wyborze  ulubionej  epoki historycznej  uczniowie  kierują

się ,,perspektywą  czasu"  i wskazują  okres  im  najbliższy,  przy  okazji  też  czasy,  które  znają  z

opowieści  rodzinnych.  Szkoda  tylko,  że zagadnienia  z historii  po 1945 roku  są zaniedbywane

w  edukacji  szkolnej.  Podobnie  jak  tematyka  życia  codziennego  czy  ogólnie  kwestie  społeczne

i kultura.  A z  ankiet  uczniowskich  wynika,  że to są  te obszary  tematyczne,  które  ich

najbardziej  interesują.  Dziwi  wysokie  wskazanie  zagadnień  wojskowycli,  ale może  wynika  z

dominacji  w  podstawie  programowej  i podręcznikach  problematyki  mi1itarno-politycznej  czy

zainteresowań  chłopców  grami  kompriterowymi  (wśród  których  popularne  ,strzelanki"

zajmują  niepoślednie  miejsce).  Trudno  się  tylko  zgodzić  z p. K. Kaczmarek,  przy  okazji

rozważań  o tematach  politycznych  i ,,wojennycli",  że ich  dominacja  w treściacli  podstawy

programowej  jest  sprzeczna  ,,z zasadą  wychowania  w ducliu  pokoju  i świadomości  jak

wielkim  złem  jest  konflikt  i wojna".  Ucząc  o wojnie  możemy  podkreślić  jej  tragiczny  wymiar

i wyeksponować  zalety  życia  i funkcjonowania  w  pokoju.  Odpowiednio  zrealizujemy

założone  cele wychowawcze.  Przy  okazji  też omawiania  metod  i środków  zdarzyło  się

Doktorantce  użyć  błędnej  terminologii  -  w dydaktyce  nie ma takich  metod  nauczania  jak

,,praca  z  mapą",  ,,praca  z  tekstem"  - jest  za  to  metoda  pracy  pod  kierunkiem  (z

wykorzystaniem  wyżej  wymienionych  środków  dydaktycznych).

Ostatnia  część  pracy  zwykle  stanowi  zakończenie.  Autorka  nazwała  ją,,Podsumowanie  i

rekomendacje"  co  jest  w  pełni  zasadne,  ponieważ  oprócz  zamieszczenia  wniosków
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dotyczących  przeprowadzonych  badań pojawiły  się także powstałe  na ich bazie postulaty,

które  warto  wprowadzić  w życie  aby  uatrakcyjnić  zajęcia  z historii  (preferowanie  myślenia

wizualnego,  angażowanie  różnych  zmysłów,  różnorodność  metod itp.), ułatwić  zdobycie

uniwersalnych  umiejętności  przez  ucznia  (jak  choćby  krytycznego  i analitycznego  myślenia).

Trudno  nie odnieść  wrażenia,  że wiele  wniosków  i postulatów  zarówno  tych (O Czym  już

wspominano)  dotyczących  podstawy  programowej,  rezygnacji  z wielu  treści czyli  realizacji

zasady,  że,,uczeń  ma  nie  tylko  umieć  ale  też  wiedzieć"  powtarza  się od lat.

W pracy  nie  zabrakło  również  bibliografii,  spisu  wykresów,  rysunków,  fotografii,  tabel

jak  też  bardzo  obszernych  aneksów.  Kwestią  niezrozumiałą  dla n'inie  jest  to dlaczego  wnioski

z badania  pilotażowego  przeprowadzone  przez  Autorkę  zostały  umieszczone  w aneksie. O ile

uważam,  że  rzeczywiście  pozwoliły  one doprecyzować  pytania  do ankiety właściwej  i

wyeliminować  m.in.  pytania  wrażliwe,  które  mogły  zniechęcić  ankietowanych  do udzielania

odpowiedzi,  a przede  wszystkim  uniemożliwić  przeprowadzenie  ankiety  w  wielu  placówkach,

o tyle  trudno  nie  sformułować  wniosku,  że  ich zainieszczenie  w tekście  głównym  i

porównanie  z wynikami  właściwego  badanie,  ze zwróceniem  uwagi  na najbardziej  istotne

różnice  (czasanii  wynikające  z niewłaściwego  sformułowania  pytania)  lub podobieństwa

rizupełniłoby  pracę,  jak  też uściśliło  wnioski.  Kolejne  infonnacje  z aneksów na pewno

natomiast  pozwolą  zainteresowanym  dokładnie  zapoznać  się  ze  szczegółowymi

odpowiedziami  uczniów  czy  zobaczyć  ich  prace  będące  m.in.  efektem  korelacji

międzyprzedi'i'iiotowej.

Zastrzeżenia  budzi  też sposób  sformułowania  pytań,  zarówno  tych  występrijącycli  w

kwestionariuszu  ankiety  nauczyciela  jak  i ucznia.  W  przypadku  kwestionariusza

,,nauczycielskiego"  zastanawia  dobór  środków,  o które  zapytano  (pyt.  2; wyszczególniono:

podręcznik,  zeszyt  ćwiczeń,  mapę,  teksty  źródłowe,  ,,dekoracje  - informacje  z gabinetu

historycznego"),  aby  ustalić  częstotliwość  wykorzystywania  ich  na lekcji  przez  nauczyciela.

Dlaczego  nie  zapytano  np.  o film,  pieśń  (piosenkę)  historyczną,  obraz  i co to są te,,dekoracje-

informacje":  chodzi  o plansze?  Również  pytanie  o uprawnienia  do nauczania  historii  jest

nieprecyzyjne:  rozumiem,  że zapytano  o posiadanie  licencjatu,  magisteririm  lub studiów

podyplomowych  z zakresu  historii,  ale nie  rozumiem  pytania  o przygotowanie  pedagogiczne,

jako  odrębną  kategorię  uprawniającą  do nauczania.  Zasadniczo  uzyskujący  tytuł  licencjata  lub

magistra  historii  mogą  posiadać  specjalność  nauczycielską,  a jeśli  ukończą  iru'ią  specjalność  to

muszą,  podejmując  pracę  w szkole,  dokształcić  się  w zakresie  kompetencji  psychologiczno-

pedagogicznych,  ale one  same  do nauczania  historii  zdecydowanie  nie  wystarczają.
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W przypadku  ankiet  uczniowskich:  pytanie  w jakiej  sytuacji  najlepiej  zapamiętujesz

wiadomości  na lekcji:  ,,oglądane  są  figurki,  przedmioty  (np.  kolumna  Zygmunta,  Smok

Wawelski,  papirus,  inne)"  jest  również  mało  precyzyjnie  sfotmułowane.  Nie  wiemy  czy

chodzi  o ,,figurki"  i przedmioty  również  występujące  na obrazie,  zdjęciu  czy  uwzględniamy

tylko  miniatury  przedmiotów?  Pytania  dotyczącego  źródeł  ikonograficznycli,  jako  odrębnego

nie było.  Wydaje  się  też,  że wystarczyło  zapytać  o przedmioty  przedstawiające  określone

budowle,  rzeźby  itp.  Określenie  figurki  może  w  przypadku  czwartoklasistów  jest  zasadne  ale

u ośn'iioklasisty  raczej  wzbudzi  uśmiech.  Kolejne:  ,,Jakie  zachowanie  nauczyciela  sprawia,  że

lekcja  jest  ciekawa  (przez  co więcej  zapamiętujesz)"  -  jedna  z odpowiedzi:  ,,tłumaczy  z

biurka"  (rozumiem,  że powinno  być  z za biurka).  Pytanie  13 brzmi,,Jak  często  bierzesz  udział

w wydarzeniach  (rekonstrukcjach)  historycznych,  które  prezentują  minione  dzieje"  i pojawia

się wątpliwość  czy  chodzi  tylko  o rekonstrukcje  czy  także  o inne  wydarzenia  (np.  pokaz

multimedialny).  W  pytaniu  o źródła  wiedzy:  wymienienie  wystroju  klasy  jako  jednego  ze

źródeł  wiedzy,  również  wymaga  cliyba  riszczegółowienia.  Nie  przekonują  mnie  również

podziały  na okresy  historyczne  czy epoki  (które  najbardziej  interesują  ricznia  lub, które

najbardziej  lubi):  Polska  Jagiellonów,  Rzeczpospolita  szlacliecka  jako  dwa  odrębne  fragmenty

dziejów,  a przecież  Polska  Jagiellonów  to  też  Polska  szlachecka...  Może  lepiej  było

wyodrębnić  Polskę  pod  rządami  królów  elekcyjnych.  Podobnie  z epokami:  jest  podział  na

starożytność,  średniowiecze,  nowożytność  i współczesność  po  1945,  a może  waito  było

podzielić  nowożytność  na mniejsze  okresy  -  czas od końca  XV  do połowy  XX  wieku  jest

dosyć  zróżnicowany.  Zastrzeżenia  budzi  również  pytanie  dotyczące  treści  historycznych,

które  są dla  ucznia  ciekawe:  tu poziom  uszczegółowienia  spowodował  nakładanie  się  na

siebie  wymienionych  podpunktów  (np.  historia  tecłu'iiki,  odkryć  i wynalazków  to też  rozwój

nariki;  w historii  poszczególnych  narodów  zawiera  się  historia  ustroju  czy  przemiany

gospodarcze  i społeczne. Z kolei  w pytaniu  ,,o jakicli  tematach rozmawiasz  ze swoimi

krewnymi"  historia  współczesna  i okres  powojeru'iy  1945-1989  są zbyt  bliskie...  Chyba,  że

współczesność  traktowana  jest  jako  dzieje  po  1989  roku  -  niektórzy  historycy  twierdzą

jednak,  że historia  współczesna  to maksymalnie  rok  1989,  później  to tylko  polityka...  Pani

Katarzynie  Kaczmarek  zabrakło  przy  tworzeniu  ankiety  precyzji.  Choć  z drugiej  strony  warto

zauważyć,  że zarówno  w stawianych  pytaniach  jak  i fon'nułowanych  opiniach  widać,  że

badająca  bardzo  angażuje  się w swoją  pracę,  że wszystko  co robi  ma  służyć  uatrakcyjnieniu

lekcji  historii,  zainteresowaniu  podopiecznych  przedmiotem  jak  i pokazaniu,  że  historia

naprawdę  jest,,magistra  vitae"

7



Doktorantka  dokonała  także  właściwego  doboru  literatury  (przede  wszystkim

dydaktycznej,  pedagogicznej,  co  wynika  ze  specyfiki  pracy),  choć  czasami  cytowane

fragmenty  tekstu  ze wspomnianych  publikacji  można  było  zastąpić  własnymi  uwagami.

Należy  natomiast  podkreślić,  że dysertacja  została  zredagowana  stararu'iie.

Reasumując:  przeprowadzone  przez  Doktorantkę  badania  są bardzo  cenne  dla  określenia

źródeł  wiedzy,  świadomości  historycznej  uczniów  jak  też  ich  zainteresowań.  Nowa

identyfikacja  źródeł  wiedzy  uczniów  szkół  podstawowych  była,  ze względu  na zmiany

technologiczne,  bardzo  potrzebna,  a praca  Pani  Katarzyny  Kaczmarek  tym  samym  wpisuje  się

w istotny  nurt  badań  dydaktycznych.  Wnioskuję  o dopuszczenie  kandydatki  do dalszych

etapów  postępowania  w  przewodzie  doktorskim.

G,7;J;!t,hza
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