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Abstract
The aim of the study was to investigate influence of different sources of

knowledge on rural youth’s image of leisure on other continents. The survey was

made by means of questioning a group of 108 students of junior high school aged

15–18 years old. Young people evaluated very positively the teaching effectivity

of geographics, biology and physical educations in their schools. They also attend

in outschool activities connecting with tourism and rest. Most of them claim that

they prefere watching television than reading books in order to improving their

geographic and touristic knowledge. Several questions of survey were connected

to choosing the resting place on different continents. Students pointed on touristic

places which are well-known of their landscapes, buildings, resting environment

etc. On this basis we conclude that leisure on other countries is mainly influenced

by television which provides additional in touristic knowledge.

Wstêp
Wiedza geograficzna m³odzie¿y gimnazjalnej kszta³towana jest podczas zajêæ

dydaktycznych obejmuj¹cych materia³ zawarty na lekcjach geografii, a tak¿e

przyrody – biologii, wychowania fizycznego oraz zajêæ pozalekcyjnych,

szczególnie w postaci kó³ek zainteresowañ. Na lekcjach geografii uczniowie po-
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znaj¹ swoje bli¿sze i dalsze œrodowisko. W klasie pierwszej poznaj¹ wa¿niejsze

sk³adniki przestrzeni geograficznej, jej zasoby naturalne, które cz³owiek wyko-

rzystuje dla zaspokajania swoich potrzeb, nastêpnie zagadnienia dotycz¹ce ludno-

œci, przyczyn i skutków jej zró¿nicowania. W póŸniejszych latach przychodzi

kolej na gospodarkê cz³owieka na Ziemi, na wskaŸniki rozwoju gospodarczego

pañstw i wstrz¹saj¹ce œwiatem konflikty. Uczniowie poznaj¹ zasady racjonalne-

go gospodarowania i wa¿n¹ w tym rolê organizacji miêdzynarodowych i spo³ecz-

nych. Zdobywaj¹ wiedzê o kontynentach i krajach, w tym równie¿ o Europie,

Polsce i regionie, w którym mieszkaj¹. Podstaw¹ kszta³cenia gimnazjalnego

przedmiotu geografia jest materia³ zawarty w programie nauczania przyrody

w szkole podstawowej. Ukszta³towane w szkole podstawowej wyobra¿enia, po-

jêcia oraz poznane prawa i zale¿noœci stanowi¹ podstawê do poszerzania

i pog³êbiania wiedzy geograficznej, g³ównie w zakresie geografii spo³eczno-eko-

nomicznej, na poziomie gimnazjalnym. Natomiast wprowadzane i czêœciowo

kszta³towane umiejêtnoœci s¹ wzbogacane i doskonalone w kierunku praktyczne-

go ich zastosowania w ¿yciu prywatnym i publicznym [1].

Szczególnego znaczenia nabiera ten aspekt w odniesieniu do m³odzie¿y wiej-

skiej, dla której aspekt ekonomiczny oraz ograniczona dostêpnoœæ szkó³ czêsto

bywa decyduj¹cym czynnikiem wp³ywaj¹cym na mo¿liwoœci kszta³cenia

w szko³ach ponadgimnazjalnych [7]. Jej kolejne roczniki, wchodz¹c w wiek pro-

dukcyjny, zderzaj¹ siê z powszechnie znanymi problemami, a wiêc krytyczn¹ sy-

tuacj¹ rolnictwa i brakiem miejsc pracy poza nim, trudniejszymi ni¿ w mieœcie

warunkami ¿ycia itp. Jednoczeœnie zacieranie siê ró¿nic miêdzy miastem i wsi¹ w

tym, co dotyczy potrzeb oraz wyobra¿eñ o powodzeniu ¿yciowym, podnosi po-

ziom aspiracji u m³odzie¿y wiejskiej [2].

Ograniczone mo¿liwoœci urzeczywistniania tych aspiracji mog¹ byæ Ÿród³em

rozczarowañ i narastaj¹cego poczucia marginalizacji. Na takie niebezpieczeñstwo

zwracaj¹ uwagê autorzy publikacji dotycz¹cych okolic Torunia [13] oraz P³ocka

[2]. Równie¿ uczniowie szkó³ wiejskich w Wielkopolsce maj¹ silnie rozbudzone

aspiracje zwi¹zane z wykszta³ceniem i przysz³¹ prac¹ [10].

Obserwacje aspiracji m³odzie¿y wiejskiej Ma³opolski stawiaj¹ j¹ w doœæ opty-

mistycznym œwietle. Z jej systemu wartoœci wynikaj¹ ograniczone, ale daj¹ce siê

zrealizowaæ, cele ¿yciowe i wydaje siê ona psychicznie gotowa, aby sprostaæ

zmieniaj¹cym siê realiom gospodarczym i spo³ecznym.

Umys³owoœæ m³odzie¿y wiejskiej kszta³tuje z jednej strony jej w³asne œrodo-

wisko spo³eczne, w którym jest mocno zakorzeniona (podobny jak u doros³ych

system wartoœci, religijnoœæ, brak konfliktów miêdzypokoleniowych, przywi¹za-

nie do to¿samoœci kulturowej swej ma³ej ojczyzny) – z drugiej zaœ silnie zaznaczo-

ny proces upodabniania siê do mieszkañców miast. Na rzecz tego ostatniego

dzia³a wiele czynników, a wiêc szko³a, œrodki masowego przekazu – zw³aszcza te-

lewizja – a tak¿e kontakty bezpoœrednie, czy to z racji nauki, czy to pracy. Miesz-

kañcy wsi, w tym równie¿ m³odzie¿, poddani s¹ zalewowi wszechobecnej kultury

masowej, która jest raczej miejskiej (choæ na ogó³ nie rodzimej) proweniencji [8].
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Wobec wyd³u¿aj¹cej siê œredniej d³ugoœci ¿ycia (z 60 lat w 1930 r. do 75 lat

w 2000 r.) w sposób istotny ulega zmianie stosunek czasu poœwiêcanego na pracê

zawodow¹ z jednej strony, a na dzieciñstwo, naukê, wypoczynek, hobby, sport

z drugiej strony. Obecnie uwa¿a siê, ¿e na przestrzeni ostatnich 70 lat cz³owiek

poœwiêca oko³o 130.000 godzin na zagospodarowanie czasu wolnego [3]. Wynika

z tego, ¿e organizacja wypoczynku, turystyki oraz ustawiczne kszta³cenie maj¹

wielkie mo¿liwoœci rozwoju. Ju¿ teraz widaæ oznaki tej tendencji. Pomiêdzy ro-

kiem 1990 a 2000 zanotowano wzrost iloœci podró¿uj¹cych turystów z 0,5 do

1 mld osób. Turystyka jest wiêc jedn¹ z niewielu dziedzin gospodarki, które

mog¹ stworzyæ ogromn¹ liczbê nowych miejsc pracy, wymagaj¹ natomiast od

syste- mów edukacyjnych ka¿dego kraju, by by³y w stanie przygotowaæ obywateli

na stymuluj¹cy, aktywny wypoczynek [9].

Celem niniejszej pracy by³o zgromadzenie mo¿liwie obszernych informacji na

temat wyobra¿enia o wypoczynku na ró¿nych kontynentach w populacji uczniów

gimnazjum œrodowiska wiejskiego. Przeœledzono równie¿ aspekt zainteresowania

uczniów tematyk¹ geograficzn¹ ich uczestnictwem w kó³kach zainteresowañ,

sposobami pog³êbiania wiedzy geograficznej na tle oceny sposobu nauczania geo-

grafii, biologii i wychowania fizycznego w gimnazjum.

Materia³ i metody

Badania przeprowadzono wœród m³odzie¿y gimnazjalnej województwa lubel-

skiego zamieszkuj¹cej obszary wiejskie. Narzêdziem badawczym by³ kwestiona-

riusz, który zosta³ zamieszczony w aneksie. Podstawê do sporz¹dzenia

kwestionariusza stanowi³a praca Przec³awskiego (11). Badaniami objêto 108 ucz-

niów klas I, II i III gimnazjum w wieku od 15 do 18 lat zarówno ch³opców, jak

i dziewczêta. Pocz¹tkowe trzy pytania dotyczy³y subiektywnej oceny sposobu

nauczania geografii, biologii – przyrody oraz wychowania fizycznego, nastêpne

dotychczasowego kontaktu ankietowanego z kó³kami zainteresowañ b¹dŸ kluba-

mi sportowymi, koleje dwa odnosi³y siê do sposobu pog³êbiania wiedzy krajo-

znawczej i podró¿niczej poprzez czytanie ksi¹¿ek lub ogl¹danie telewizji.

Kolejnych 11 pytañ odnosi³o siê do wyboru kraju na danym kontynencie, w któ-

rym ankietowany chcia³by spêdziæ wakacje (poprzez wpisanie nazwy kraju) oraz

wyboru najbardziej interesuj¹cego miejsca (poprzez zaznaczenie na liœcie). Uzy-

skane dane wyra¿ono w wartoœciach bezwzglêdnych i w procentach wskazañ.

Wyniki badañ i ich interpretacja

Na subiektywn¹ ocenê metod i skutecznoœci nauczania geografii, przyrody –

biologii oraz wychowania fizycznego dokonan¹ przez uczniów gimnazjum [1]

maj¹ wp³yw nie tylko stosowane formy dydaktyczne, lecz równie¿ sukcesy gim-
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nazjalistów b¹dŸ ich brak w przyswajaniu materia³u. Wyniki uzyskane w naszych

badaniach pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e omawiane przedmioty nale¿¹ do lubianych przez

uczniów, gdy¿ ich wspólna ocena jest dobra, natomiast kryterium oceny bardzo

dobrej w ka¿dym przypadku przewy¿sza ocenê przeciêtn¹ oraz z³¹. Uzyskane wy-

niki potwierdzaj¹ spostrze¿enia zamieszczone w raporcie „Pierwszy Rok Gimna-

zjum 1999–2000” sporz¹dzony przez Centralny Oœrodek Doskonalenia

Nauczycieli Pracowniê Rozwoju Kadr Zarz¹dzaj¹cych, w którym uczniowie

gimnazjów wydaj¹c opinie o swoich szko³ach, poziomie nauczania, swoich aspi-

racjach, problemach wychowawczych oraz przekazywanej wiedzy w podobny sp-

osób wyrazili stosunek do tych trzech przedmiotów [12].

Tabela 1 . Ocena metod i skutecznoœci nauczania geografii, przyrody – biologii i wycho-
wania fizycznego dokonana przez uczniów gimnazjum.

W badaniach zapytano ankietowanych o uczestnictwo w zajêciach pozaszkol-

nych na przyk³adzie przynale¿noœci do klubów sportowych, kó³ka PTTK oraz

kó³ek przyrodniczego, geograficznego i historycznego (ryc. 1). 24,3% re-

spondentów okreœli³o przynale¿noœæ do wiêcej ni¿ jednego kó³ka, natomiast pozo-

stali wykazali uczestnictwo w jednym z nich. Zdecydowanie najwiêkszym

zainteresowaniem (28,8%) cieszy³y siê zajêcia oferowane przez kluby sportowe,

nastêpnie kó³ka PTTK (22,3%), kó³ka geograficzne (21,6%), kó³ka przyrodnicze

(15,1%), natomiast najmniejszym kó³ka historyczne (12,2%). Nale¿y zauwa¿yæ,

¿e zainteresowanie tematyk¹ turystyczno – geograficzn¹ oferowan¹ przez kó³ka

PTTK, przyrodnicze i geograficzne wyrazi³o ³¹cznie 59,0% ³¹cznie, co stanowi

ponad po³owê ankietowanych. Znamionuje to, ¿e dla m³odzie¿y gimnazjalnej te-

matyka ta jest wielce istotna a najwiêksza czêœæ m³odzie¿y wyra¿a ochotê spêdza-

nia wolnego czasu w ten sposób.

Ankieta zawiera³a dwa pytania, w których badani uczniowie ustosunkowali siê

do Ÿróde³ z których czerpi¹ wiedzê krajoznawczo-przyrodnicz¹. Uzyskane wyniki

(ryc. 2) wskazuj¹, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ (89,8%) uwa¿a telewizjê za podsta-

wowe Ÿród³o tego rodzaju wiedzy, natomiast 58,3% wskazuje w tej roli ksi¹¿kê.

Istota popularnoœci telewizji tkwi zapewne w tym, ¿e wielu ludziom zapewnia ona

codzienny dostêp do znacznej iloœci informacji o charakterze narodowym i ponad-

narodowym. Przekazywane przez ni¹ informacje docieraj¹ do m³odego odbiorcy
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w rozmaitej formie, kszta³tuj¹c jego wyobra¿enie o otaczaj¹cym œwiecie oraz za-

pewniaj¹ swoist¹ wspólnotê prze¿yæ m³odzie¿y na pod³o¿u tych samych treœci.

Z drugiej strony wp³ywaj¹ na kszta³towanie schematycznych postaw i wyobra¿eñ

o œwiecie [4]. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomimo wyraŸnej przewagi przekazu telewi-

zyjnego w naszych badaniach, obydwa Ÿród³a s¹ uwa¿ane za wielce istotne i na ich

kluczow¹ rolê w pog³êbianiu wiedzy krajoznawczo-przyrodniczej wskazuje zde-

cydowana wiêkszoœæ ankietowanych.

Ryc. 1. Uczestnictwo uczniów gimnazjum w zajêciach pozaszkolnych.

Ryc. 2. �ród³a wiedzy krajoznawczo-przyrodniczej gimnazjalistów.

Informacje zawarte w tabeli 2 pochodz¹ z analizy 11 pytañ zawartych w ankie-

cie. Pytania dotyczy³y wyboru najatrakcyjniejszego zdaniem respondenta kraju,

w którym chcia³by spêdziæ wakacje oraz miejsca na danym kontynencie, które

chcia³by odwiedziæ. W odniesieniu do pierwszego pytania badani udzielali jednej

odpowiedzi, natomiast na drugie pytanie odpowiadali poprzez podkreœlenie na-

zwy na liœcie. Tabela 2 zawiera jedynie najczêœciej wybierane odpowiedzi, po trzy

dla ka¿dej kategorii.
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Tabela 2. Najczêœciej wymieniane przez gimnazjalistów miejsca wypoczynku na ró¿nych
kontynentach.

Analiza udzielonych odpowiedzi pozwala zauwa¿yæ, ¿e gimnazjaliœci wskazy-

wali ogólnie znane, uznane za atrakcyjne turystycznie kraje oraz osobliwoœci

przyrody na danych kontynentach. Udzielane odpowiedzi wskazuj¹, ¿e w³aœnie te

miejsca uto¿samiaj¹ wyobra¿enia m³odzie¿y o wypoczynku. Wyobra¿enie

wed³ug S³ownika jêzyka polskiego mo¿na zdefiniowaæ jako: „wywo³any w œwia-

domoœci obraz przedmiotu lub sytuacji, które w danej chwili nie oddzia³uj¹ na

narz¹dy zmys³owe cz³owieka opieraj¹cy siê na uprzednio poczynionych spostrze-

¿eniach i fantazji” (red. Szymczak 1981). U podstaw pochodzenia wyobra¿enia

miejsca wypoczynku spoczywaj¹ natomiast ró¿norodne czynniki. Wœród nich

z pewnoœci¹ nale¿y wyró¿niæ wiedzê zdobyt¹ za poœrednictwem mediów (Ryc.

2), które kreuj¹c wyobra¿enie o wypoczynku œciœle wi¹¿¹ je z atrakcyjnymi tury-

stycznie miejscami. Wed³ug W¹sowicz [14] mo¿na wyró¿niæ szereg elementów

produktu turystycznego, które kszta³tuj¹ wyobra¿enie o wypoczynku w danym

miejscu. Wœród nich na czo³o wysuwaj¹ siê walory turystyczne, nastêpnie zago-

spodarowanie turystyczne, stan œrodowiska naturalnego, ogólny poziom cen itd.

Potwierdza to doniesienie Middleton [5], stwierdzaj¹ce, ¿e na produkt turystyczny

sk³adaæ siê powinny przede wszystkim: atrakcje turystyczne, infrastruktura miej-

sca docelowego, dostêpnoœæ, wizerunek miejsca docelowego i cena powi¹zana ze

standardem i rodzajem œwiadczonych us³ug, trendami mody, sezonem. Miejsca

wypoczynku podane przez uczniów gimnazjum wydaj¹ siê odpowiadaæ spostrze-

¿eniom przytoczonych autorów .[5, 14] Natomiast za kszta³towanie wyobra¿eñ

uczniów o wypoczynku w znacz¹cej mierze wydaj¹ siê odpowiedzialne œrodki

masowego przekazu, gdy¿ to one w sposób najpe³niejszy podaj¹ informacje przy-

toczone przez W¹sowicz [14] i Middleton [5]. Zastanawiaj¹cy jest natomiast

fakt, ¿e pomimo pozytywnej oceny przedmiotów nauczanych w gimnazjum, ich

wp³yw na kszta³towania wyobra¿enia o wypoczynku wœród m³odzie¿y œrodowi-

ska wiejskiego wydaje siê byæ znikomy.
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Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce

wnioski:

1. Gimnazjaliœci pozytywnie oceniaj¹ treœci oraz metody nauczania przedm-

iotów geografia, przyroda – biologia oraz wychowanie fizyczne. Ocena ta po-

krywa siê z raportem sporz¹dzonym po pierwszym roku szkolnym

funkcjonowania gimnazjów, co daje podstawê do stwierdzenia, i¿ program na-

uczania wymienionych przedmiotów przygotowany przez ówczesne Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej spe³nia oczekiwania uczniów.

2. Zajêcia pozaszkolne w formie kó³ek zainteresowañ o profilu turystyczno-ge-

ograficznym ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem uczniów. Deklaruj¹ oni ró-

wnie¿, ¿e chêtnie pog³êbiaj¹ wiedzê geograficzn¹, natomiast jako jej Ÿród³o

preferuj¹ w wiêkszym stopniu telewizjê ni¿ ksi¹¿kê.

3. Uczniowie gimnazjum zamieszkuj¹cy obszary wiejskie kszta³tuj¹ swoje wy-

obra¿enia o miejscu wypoczynku w znacz¹cej mierze na podstawie informacji

p³yn¹cych ze œrodków masowego przekazu. Wskazuj¹c miejsca potencjalne-

go pobytu wypoczynkowego, m³odzie¿ uto¿samia je z ogólnie znanymi kuror-

tami i atrakcjami turystycznymi o miêdzynarodowej renomie.

4. Uczniowie deklaruj¹, ¿e najchêtniej odwiedziliby takie kraje poszczególnych

kontynentów, jak: Francja, Chiny, Egipt, Stany Zjednoczone czy Brazylia,

a szczególnymi obiektami ich zainteresowañ s¹: Bazylika Œwiêtego Piotra,

Wielki Mur Chiñski, Jezioro Tanganika, Wielki Kanion, Machu Picchu czy

wyspa Bora Bora.
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