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Wprowadzenie

O kształcących i wychowawczych funkcjach turystyki można mówić w zasadzie w od-
niesieniu do każdego etapu życia człowieka. Jednak bez wątpienia największe znaczenie 
odgrywa ona w wychowywaniu i kształtowaniu osobowości ludzi młodych. Rolę turystyki 
w procesie edukacji już w XVII wieku dostrzegał J.A. Komeński, uważany za ojca geografii 
szkolnej. Podkreślał on ogromne znaczenie miejsca wycieczek szkolnych w procesie 
kształcenia geograficznego. Pisał: „Trzeba uczyć… nie z książek, ale z nieba, ziemi, 
z dębów i buków; to jest znać i badać rzeczy same, a nie wyłącznie cudze spostrzeże-
nia1. Nawiązując do idei Komeńskiego, W. Nałkowski domagał się nauczania opartego 
na obserwacjach: 

Punktem wyjścia i podstawą nauki geograficznej są wycieczki, z początku w najbliższą 
okolicę (…); jest to żywe źródło, wciąż zasilające naukę teoretyczną, wciąż dające 
podstawę do analogij, porównań, aby zjawisko dalekie zrozumieć przez analogię 
z bliskiem, znanem…2. 

Nadrzędnym celem edukacji XXI w. jest odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kre-
atywnego potencjału ucznia, co wymaga odejścia od tradycyjnego przekazywania „goto-
wej” wiedzy na rzecz wszechstronnego rozwoju osobowości oraz „uczenia się dla życia”3. 
Istotnym i bardzo cennym środkiem do realizacji tego celu jest turystyka szkolna. Jak 

1 J.A. Komeński, Wielka dydaktyka, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław 1956, s. 161–162.
2 W. Nałkowski, Zarys metodyki geografii, Wyd. M. ARCTA, Warszawa 1925, s. 29.
3 W. Alejziak, Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społe-
czeństwa wiedzy, [w:] O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, red. K. Denek, L. Drożdżyński, A. Gordon 
Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa–Poznań 2009, s. 75.
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podkreśla I. Janowski4, znaczenie wycieczek szkolnych w systemie dydaktyczno-wy-
chowawczym wynika z ich humanistycznych walorów. Organizacja wycieczek umożliwia 
lepsze poznanie przez uczniów środowiska przyrodniczego z jego uwarunkowaniami 
i walorami historyczno-kulturowymi. Zdaniem tego autora wycieczka stwarza uczniowi 
warunki rozwoju zdolności postrzegania, konfrontacji zdobytej wiedzy z rzeczywistością, 
kształtowania wyobraźni i myślenia oraz utrwaleniu zdobytej wiedzy. Wycieczki szkolne 
odgrywają rolę czynnika integrującego proces zdobywania wiedzy, stają się istotnymi 
elementami kształcenia wielostronnego, równoległego i interdyscyplinarnego. 

Głównym celem niniejszej pracy jest określenie tożsamości regionalnej młodzieży 
gimnazjalnej ze szkół województwa świętokrzyskiego. Autorka prezentuje również próbę 
analizy sposobu realizacji edukacji regionalnej na lekcjach geografii oraz ocenę jej wpływu 
na wyobrażenia „własnego regionu” przez uczniów. 

Analiza przeprowadzona została w oparciu o badania zrealizowane w grupie uczniów 
i nauczycieli szkół gimnazjalnych w województwie świętokrzyskim, w dwóch przekrojach 
czasowych. Pierwszy etap odbył się w latach 2005–2007, drugi zaś w 2015 r. Szkoły, w któ-
rych przeprowadzono sondaż, zlokalizowane były w miejscowościach różnej wielkości: 
w mieście wojewódzkim (Kielce), w średniej wielkości miastach powiatowych, w małych 
miastach oraz wsiach gminnych. W przedsięwzięciu badawczym wzięli udział uczniowie 
gimnazjum z klas I–III, w wieku od 13 do 15 lat. Łącznie w badaniu wzięło udział 2116 
uczniów i 58 nauczycieli. Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta. 

Turystyka szkolna a percepcja „własnego regionu” ucznia

Zasięg przestrzenny obszaru, który można uznać za znany uczniom, wyznaczono na 
podstawie odpowiedzi uczniów na pytanie: „Jakie znasz ciekawe miejsca w regionie, w któ-
rym mieszkasz? Wymień je”. Wyniki uzyskane w obydwu etapach badań (lata 2005–2007 
i 2015) umożliwiły opracowanie map prezentujących lokalizację miejsc w województwie 
świętokrzyskim, które uczniowie uznają za najbardziej interesujące. 

Uczniowie prawie 200-tysięcznego miasta Kielce, niezależnie od etapu badań, najwięcej 
interesujących miejsc wskazywali na terenie tego miasta, czyli w najbliższym otoczeniu 
(rys. 1).

4 I. Janowski, Wycieczki szkolne, Wyd. Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, s. 19.
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Rys. 1. Miejscowości wskazywane przez uczniów kieleckich gimnazjów
Źródło: opracowanie właśnie na podstawie badań ankietowych.

W promieniu 10 km od centrum miasta, jednak poza jego granicami, uczniowie w 2015 r. 
wymieniali tylko dwie miejscowości. Wiele obiektów wymienianych przez uczniów było 
położonych w odległości ponad 10 km od Kielc. Należały do nich te, odwiedzane podczas 
wycieczek szkolnych: Dąb Bartek w Zagnańsku, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Ob-
lęgorku, zamek w Chęcinach, Jaskinia Raj, skansen w Tokarni oraz, we wskazaniach 
z 2015 r., Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Na obszarze 
położonym powyżej 25 km od Kielc respondenci uznali za interesujące: Święty Krzyż (głów-
nie w 2015 r.), najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę (głównie lata 2005–2007) 
oraz w pojedynczych wskazaniach: Muzeum Zegarów w Jędrzejowie i Muzeum Mikołaja 
Reja w Nagłowicach. W strefie powyżej 50 km uczniowie wymieniali głównie miejscowości 
(Opatów, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski, Krzemionki Opatowskie) odwiedzane na 
początku XXI w. Analiza treści mapy pozwala stwierdzić, że grupa ankietowana w pierw-
szym okresie badań odbyła wycieczkę w Łysogóry z wejściem na Łysicę od Świętej Katarzy-
ny, a ankietowana w 2015 r. – wycieczkę w Łysogóry z pieszym wejściem na Święty Krzyż, 
przedłużoną o przejazd autokarem do Krzemionek Opatowskich i/lub do Sandomierza. 
Natomiast w 2015 r. respondenci uznali za interesujący Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. 

Miejscowości wskazane przez uczniów gimnazjum ze Starachowic (rys. 2) były dość 
rozproszone, przy czym najwięcej z nich znajdowało się w odległości do 25 km od mia-
sta. Liczba miejscowości w województwie świętokrzyskim wskazanych przez uczniów 
starachowickiego gimnazjum była znaczna, przy czym odnotować można dwa rejony ich 
koncentracji tych miejsc – Łysogóry i miejscowości położone w gminie Chęciny. 
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Rys. 2. Miejscowości wskazywane przez uczniów gimnazjum w Starachowicach
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Uczniowie szkół gimnazjalnych zlokalizowanych we wsiach najwięcej miejsc, które 
uważają za interesujące, wskazują w miejscowości, w której prowadzone były badania, 
oraz w jej najbliższym sąsiedztwie. Przykładowo, uczniowie gimnazjum w Sobkowie (rys. 3) 
za najbardziej interesujące w swoim regionie uznali miejsca leżące w samym Sobkowie 
lub nieodległej okolicy (np. zamek w Sobkowie, Wzgórza Sobkowskie) oraz miejscowości 
położone przy drodze krajowej nr 77 prowadzącej do Kielc (np. Tokarnia, Podzamcze 
Chęcińskie, Chęciny), a także obiekty Kielc. Pojedyncze wskazania dotyczyły Jędrzejowa, 
Zagnańska, Samsonowa oraz Świętego Krzyża i Łysicy. 
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Rys. 3. Miejscowości wskazywane przez uczniów gimnazjum w Sobkowie
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Wszystkie wskazywane przez uczniów miejscowości to typowe miejsca na trasie 
wycieczek szkolnych. Wyraźnie występują tutaj dwa obszary koncentracji interesujących 
miejsc we „własnym” regionie: Łysogóry oraz obiekty położone w wąskim pasie w gminie 
Chęciny (od Jaskini Raj po Tokarnię). 

Turystyka szkolna w edukacji regionalnej 

Przeprowadzone wśród świętokrzyskiej młodzieży gimnazjalnej badania wykazały, 
że turystyka i krajoznawstwo, realizowane w ramach szkolnej edukacji geograficznej, 
mają niebagatelny wpływ na kształtowanie tożsamości regionalnej młodych ludzi. Czy 
jednak nauczyciele dostrzegają tę rolę wycieczek szkolnych? W celu sprawdzenia, których 
metod nauczyciele geografii użyli, by realizować cele edukacji regionalnej, poproszono 
respondentów o wymienienie trzech najczęściej stosowanych przez nich metod nauczania. 

Wśród odpowiedzi udzielonych przez badanych nauczycieli w latach 2005–2007 
znalazły się nie tylko metody, ale również formy pracy i techniki nauczania (rys. 4). Naj-
częściej stosowaną przez pedagogów metodę stanowił wówczas projekt. Wskazało na 
nią 34% ankietowanych. Popularną wśród stosowanych w edukacji regionalnej metodą 
była także pogadanka (22%), następnie obserwacja (19%) i praca z mapą (12%). Rzadko 
stosowane metody, wybrane przez 5–10% nauczycieli, to: metoda problemowa, dyskusja, 
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praca z tekstem, metody waloryzacyjne, gry dydaktyczne. Biorąc pod uwagę formy pra-
cy wykorzystywane przez nauczycieli w edukacji regionalnej, prawie połowa badanych 
wymieniła wycieczkę (44%) i lekcję w terenie (27%). Oprócz tego nauczyciele wymieniali 
techniki nauczania ułatwiające dyskusję: mapy mentalne, analizę SWOT czy metaplan. 

Rys. 4. Metody i formy nauczania stosowane przez nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej 
(badania 2005–2007 i 2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Do metod najczęściej stosowanych przez badanych w 2015 r. nauczycieli w realizacji 
edukacji regionalnej należały prezentacje multimedialne (wymieniło je 47% responden-
tów), fi lmy edukacyjne (35%), wycieczki (35%), lekcje terenowe (24%), pogadanki (18%). 
Rzadziej stosowane metody, wybrane przez 6–12% pedagogów, to: opis, praca z mapą 
i podręcznikiem oraz konkursy. Sporadycznie stosowane w edukacji regionalnej metody, 
wskazane przez mniej niż 10% nauczycieli, to: metoda problemowa, wykład, burza mó-
zgów, dyskusja, gry dydaktyczne i postery (rys. 4).

Trudno wyobrazić sobie edukację regionalną i edukację geografi czną bez zajęć w te-
renie. Ta forma nauczania daje uczniom możliwość lepszego poznania regionu, swojego 
miejsca zamieszkania. Podczas badań prowadzonych w latach 2005–2007 niewielu 
nauczycieli (10%) przyznało się do tego, że w ciągu roku ani razu nie prowadziło zajęć 
edukacji regionalnej w terenie. Znaczny odsetek ankietowanych (37%) prowadził je 2–3 
razy w roku, 8 osób (tj. 17%) – 4–5 razy i tyle samo (17%) – 1 raz, pozostałe osoby od 
6 do 10 razy. Dziesięć lat później – w 2015 r., aż co czwarty ankietowany odpowiedział, 
że w ogóle nie prowadził zajęć w terenie. Stanowi to wyraźnie zaznaczoną, negatywną 
zmianę w porównaniu ze stanem w latach 2005–2007. Wydaje się, że nauczyciele w trosce 
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o realizację efektów kształcenia zbyt łatwo rezygnują z lekcji w terenie. Może to również 
wynikać z czasochłonności przygotowania i przewidywanych trudności wychowawczych 
podczas realizacji zajęć terenowych, jednak żadna inna forma nauczania nie zastąpi 
bezpośredniego kontaktu ucznia z przyrodą i kulturą regionu. Często zdarza się też, że 
kiedy dochodzi do takich lekcji, wielu nauczycieli traktuje je jako spełnienie programowego 
obowiązku, a nie jako najlepszy sposób uczenia się geografii. Być może jednym z powo-
dów niechęci do zajęć w terenie jest też brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli 
do tej formy zajęć.

Podsumowanie

Wycieczki szkolne odgrywają ważną rolę kształcącą, wychowującą, ale także kształ-
tującą tożsamość regionalną uczniów. 

Badania przeprowadzone wśród gimnazjalistów w województwie świętokrzyskim wy-
kazały, że wycieczki mają niewątpliwie duży wpływ na percepcję „własnego regionu”, 
a zwłaszcza na istnienie jego wyznaczników. Obiekty najczęściej wskazywane przez 
ankietowanych (Święty Krzyż, Chęciny, Dąb Bartek w Zagnańsku, Jaskinia Raj, Tokarnia, 
Łysica, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe) to główne atrakcje turystyczne regionu święto-
krzyskiego i typowe miejsca na trasie wycieczek szkolnych. 

Nauczyciele, zarówno w latach 2005–2007, jak i w 2015 r., realizowali cele edukacji 
regionalnej. Wśród najczęściej stosowanych przez nich metod i form nauczania w I eta-
pie badań dominowały zajęcia związane z terenem: wycieczka, lekcja w terenie, projekt 
(również związany z zajęciami terenowymi), natomiast w 2015 r. cele edukacji regionalnej 
realizowane były głównie na zajęciach stacjonarnych w salach lekcyjnych. Zmniejszyło 
się więc znaczenie zajęć terenowych w tym okresie. Być może wynikało to ze zmian 
w podstawie programowej i z rezygnacji ze ścieżki „Edukacja regionalna – dziedzictwo 
kulturowe w regionie”.
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Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim w latach 
2005–2015, których celem była ocena postrzegania własnego regionu przez uczniów święto-
krzyskich gimnazjów.
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Wyniki badań wskazują, że edukacja regionalna realizowana w ramach edukacji geograficznej 
oddziałuje na wyobrażenia uczniów o „własnym regionie”. Duży wpływ na percepcję „własnego 
regionu”, a zwłaszcza na istnienie jego wyznaczników, mają niewątpliwie wycieczki szkolne. 
Obiekty najczęściej wskazywane przez ankietowanych gimnazjalistów to główne atrakcje tury-
styczne regionu świętokrzyskiego i typowe miejsca na trasie wycieczek szkolnych. 
W edukacji szkolnej, a zwłaszcza geograficznej, wycieczka ma niepodważalne wartości dydak-
tyczne i wychowawcze. Odgrywa dużą rolę w procesie kształtowania tożsamości regionalnej. 
Chociaż nie występuje jako samodzielny przedmiot nauczania, powinna zajmować ważne miejsce 
w życiu każdego ucznia i należy uznać ją za jedną z najważniejszych form pracy z uczniem. 

Słowa kluczowe: wycieczka, turystyka, edukacja regionalna, edukacja geograficzna, własny 
region, percepcja

Abstract

This article presents results of the research conducted in the świętokrzyskie region, encompass-
ing the timespan 2005-2015. The goal of the research was to investigate pupils’ perception of 
their own region. 
The results of the research indicate that regional education, implemented as a component 
of geographical education, influences students’ perception of their “own region”, with school 
trips definitely impacting on the perception and awareness of the existence of the determinants 
one’s “own region”. The objects most frequently selected by the secondary school pupils sur-
veyed typically comprise the main tourist attractions of the świętokrzyskie region and the typical 
places on the route of school trips. The maps of the quantity and spatial distribution of the places 
chosen by the pupils typically included places most frequently visited during school trips in the 
świętokrzykie mountains. 
In school education, and in geography education in particular, school trip has unquestionable 
didactic and educational values. It plays an important role in the process of shaping regional 
identity. Although tourist education is not a separate school subject, it should play an important 
role in the life of every pupil, and school trips should be regarded as one of the most important 
methods of working with pupils. 

Key words: trip, tourism, regional education, geographical education, own region, perception 
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