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Podsumowanie dorobku
metodologicznego i orgcmizacyjnego
konkursu historycznego dla szkol srednieh
wojewodztwa kujawsko - pomorskiego
Pierwsza edyeja konkursu ,.Na drodze do demokraeji i wspolnej Luropy w XIX i XX wicku" odbylasiy
w roku szkolnym 1998/99 i dolyezyla jedynie historii Nicmicc XIX i XX wicku. Konkins cicszyf siy bardzo
duzym zainteresowaniein nczniow i nauczyeieli tuiszego wojewodztwa i wojewddztw sqsiednich, dlatcgo za kres nieiytorycznv od dmgiej cclycji 1999/2000 zostal rozszerzony do historii Luropy XIX i XX wicku.
Lczestnikiem konkursu mogl bye kazdy uczeii liceum ogdlnoksztalccqeego, liceum zawodowego, szkol
srednieh dla praciijqcycli, ktdry posiada wiadomosci z zakresu integracji Luropy w XIX i XX wicku oraz
posiada umiejyluosci analizy tekstu zmdlowego. Konkurs mial na celu wylonienie mlodziezy szczegolnic zain teresowancj historic Luropy XIX iXX wieku. rozpowszechnienie wiedzy zwiqzanej z paristwami Unii Luropejskicj i intcgracjq curopcjskq, szczegolnic po 1945 roku. Organizatorzy konkursu stawiali sobie rowniez za cel
zacheeanie mlodziezy do pogl biania wiedzy z zakresu historii, geografii, WOS-u, kultuiy i sztuki europcjskiej.
Cezury czasowe celowo zostaly tak szeroko wyznaczonc przcz organizatorow, aby uczniowic biorqcy udzial
w koiikursie mogli zauwazyc, ze proces jednoczcnia Luropy byl i jest trudny, cllugotrwaly, ajego dynamika
wzrosla dopiero po 1945 roku . \\ iclokrolnie w historii pojawialy sic pomysly wspolnej i zjednoezonej Luropy
— narodow wspolpracujqeych ze sobq w jctlncj wielkiej rodzinie. Idey 19 mozna zauwazyc u Karola Wielkicgo,
Ottonow czy Napoleona Bonaparte. Jednak ich pomysfy zjednoczenia Luropy nigdy nie zostaly w pclni zreali zowane, grlyz integraeja panstw europejskich odbywala si9 wbrew woli narodow i przy tizyciu sily. Szczegolnic
dzis, kiedy Polska stara sic o czlonkostwo w Unii Luropejskiej, waznc jest zacl cenie mlodziezy do aktywnego
uczeslniclwa w przemianach zaehodzqeych we wspdlczesnej kullurze, polityce i zyciu spolecznym, ale rowniez
to, abv znali hislorycznq geriezy tycli przemian. Organizatorzy mieli nadziejy, ze konkurs pozwoli na ugmnlo wanie i poszerzenie wiedzy nczniow dotyezqeej problematvki integracji euiopejskiej, tvm bardziej, ze w pro gramach szkol srednieh brak przedmiotu edukaeja curopcjska.
Konkurs odbywal si9 w dwu etapach. Pierwszy etap — eliminaeje mi9rlzyszkolne — mial charakter
szczegdlowego leslu, ktdry ukladany byl kazdorazowo na porlstawie obowiq/.ujqeej w konkursie lit oralurv.
lestv uczestnicy wypeluiali dlugopisern lub pidrern, wpisujqc w miejscu wykropkowanym prawidlowq odpo wiedz lub podkreslajqe wfaseiwq sposrdd podanycli. Za kazdq prawidlowq odpowiedz w ramach zadania
przyznawany byl jeden punkt, za odpowiedz blydmj nie przyznajc siy' punktow. Wszelkic poprawki przyjmo wanc byly jako odpowierlzi bl9dne. \Y niektoiych zadaniach mozliwe bylo wiycej rozwiqzah niz jedno. Od
decyzji o zakwalifikowaniu sin do drugiego etapu przyslugiwalo w ciqgu trzecli dni od daty ogloszenia wvni kdw odwolanie do IVzewodniczqcych Konkursu. Drugi etap byl ( inalem konkursu. \\ wyniku postypowania
kwalifikacyjnego, opartego na wynikach testu, wylonioriych zostalo dziesiy'ciu laureatow.

^

^

lYzewodniczqcymi jury byli: dyrektor Instytutu I listorii, prof, dr hab. WJastrzebski idr \V Stankow ski zWyzszej Szkoly Pedagogicznej w bydgoszczy. Nadzdr melodyezno - dydaktyezny nad konkursem sprawa la mgr L. Maczkowska z Wdjewddzkicgo Osrodka Metodycznego w bydgoszczy. Sekretarzem i koordynatorern
konkursu byla jego pomyslodawczyni mgr M. Cieminska, nauczycielka historii w VIII Liceum Ogolnoksztaleqeym w

bydgoszczy.

100
W pierwszej cdycji konkursu ,,Na drodze do dcmokracji i wspolncj bumpy. I listoria INiemiecXIX iXX
wieku ” w roku szkolnyin 1998/99 wziylo udzial 115 uczniow z 24 szkol, z czcgo do flnalu zakwalifikowalo
si ‘20 uczcstnikow. Natomiast drugiej cdycji konkursu ,.Na drodze do dcmokracji i wspolncj bumpy wXIX
i XX wieku” w roku szkolnym 1999/2000 wzigfo udzial 201 uczniow z 27 szkdl. Do finalu zakwalifikowalo
sic 4 ? uczeslnikdw.

^

Psychologiczne i pedagogiezne aspekty oceniania w konkursie histo ryeznym „Na drodze do demokraeji i wspolnej Europy w XIX i XX wieku"
Ccncralnie nauczycicl, oceniajijc poziom wicdzy ueznia, wydaje — opicrajqc siy o okrcslonc wczcsnicj
kryteria — si\(\ . Occnianic jest coraz czysciej okreslanc mianem ewaluaeji dydaktycznej, pochodz cym od
angiclskiego slowa ..evaluation”, ktore oznaeza sprawdzanie i occnianic. \V |)rzypadku konkursu mamy do
czynicnia z oeenianiem jednorazowym, nazywanym inaezej zewnytrznym. Testy konkursu sprawdzanc bylv
komisyjnie. Do wspofpracv w pracach komisji zaproszeni hyli sludenci WSP w Bydgoszezy ora / cliclni na uczyciele historii ze szkdl w Bydgoszczy. Nauczycielc ci nic hyli nauczycielami ocenianych uczniow.
Occnianic jednorazowe w konkursie ,.Na drodze do dcmokracji...” bylo podsumowanicin wiadomosci,
ktore przyswoili sobic uezniowie z zakresu podanych w konkursie zagadnien. \Y konkursie zastosowano row nicz occnianic zbicrajqce, nazvwane inaezej sumujqeym, ktore mialo na cdu stwicrdzenic, w jakim stopniu
osiqgniyeia uczniow odpnwiadnjq zalozonym cclom dydaktvcznym konkursu.
Uezniowie byli klasyfikowani na podstawie zdobytvcb przcz nicb punktdw. Surna zdobytyeh punkldw
z rozwiijzanego testn byla informacjtj o stopniu opanowania zagadnien konkursowycli przcz uczniow. Occna
testu byla sclcktywna, poniewaz pozwalala odrdznic przygotowanycb, klasyfikiijqc ich jcdnoczesnic do dru giego etapu, od tych, ktdrzy tycli wiadomosci nic przyswoili w wystarczajqeym zakresic.
lego typu lest mznic:ujj]cy zastosowano w naszym konkursie przede wszvslkim w cclu sdokcji najzdol niejszyeh uczniow.
IVzy formulowaniu testow piscmnycli zwrdcono uwagy, aby mialy one nastypujijee cecity:
— pytania byly konkretne i jednoznaezne,
— pytania byly sfornuilowane jyzykiem precyzyjnym i odpowiadajqcym poziomowi uczniow,
— pytania nic zawicraly podwdjnej negaeji,
— testy nic zawicraly trc ^sci marginalnych,
— pytania mialy zrdznicowanq formy, m.in. wprowadzone do nidi zostalv ilustracje i tekstv zrodlowe,
— tresc pytan pokrywala siy z wczcsnicj podanvmi zagadnicniami konknrsowymi,
— unikano pytan, w ktorych ukryte bylyby odpowicdzi oraz takich, ktore moglyby dostarezye infor maeji lub golowych mzwijjzan dla innycli pytan w tym samym lescic,
— w pytaniacb zachowano jednolitosc ukladu grafieznego i interpunkcji,
— odpowicdzi punktowano wedlug jcdnolitych zasad (poprawna odpowicdz — 1 pkt ., bfydna — 0
pkt., odpowicdz opisowa — maks. 10 pkt . ) .

^

Czas rozwiqzywania Icslu nstalono lak, aby kazdy z uczniow mogl mzwiqzac lest do koiica. \V pierw szyrn etapie na 40 pytan testowych do wyboru i uzupclnicn (kmlkich, jcdnozdaniowycli) przeznaczono 60
min. \\ drugirn ctapie na 32 pytania testowe do wyboru i uzupclnicn (ezyse II testu byla opisowa), przezna czono 120 min

Kazdy uezestnik konkursu otrzymal wraz z testem zasarly jego wypclniania i oceniania.

