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INFORMACJA
Prezydenta Miasta Katowice
dotycząca edukacji regionalnej w katowickich

szkołach

Realizacja edukacji regionalnej w szkołach dla których organem prowadzącym jest miasto
Katowice odbywa się w oparciu o aktualne przepisy prawa tj. rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 z późno zm.).
Promowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz przekazywanie wszystkich wartości z nim
związanych jest jednym z zadań edukacyjnych i wychowawczych w szkołach/przedszkolach,
realizowanych w ramach podstawy programowej przedmiotów oraz jako innowacje pedagogiczne i w
ramach kółek zainteresowań.
W procesie kształcenia ogólnego szkoły realizują działania i podejmują tematykę z zakresu
dziedzictwa kulturowego, wspierają uczniów w rozumieniu zachodzących współcześnie zmian
społeczno - kulturowych, w tym procesów integracji i globalizacji. W szkołach podtrzymywane
i pielęgnowane są tradycje oraz realizowana jest działalność społeczno - kulturalna ze szczególnym
uwzględnieniem regionu i środowiska lokalnego. Kształtowane jest poczucie własnej tożsamości
regionalnej oraz otwarcia i poszanowania społeczności, własnej tradycji i kultury.
Wymagania dotyczące różnych aspektów edukacji regionalnej są realizowane na wielu
przedmiotach w tym: języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyce, godzinach
z wychowawcą, wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o kulturze oraz w ramach przedmiotu
uzupełniającego historia i społeczeństwo.
Program nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze uwzględnia zarówno aspekty dziedzictwa
kulturowego Europy, Polski, Śląska jak i kładzie nacisk na aktywizację młodzieży w dziedzinie kultury.
Jego celem jest przygotowanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz
bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki poprzez rozwijanie m. in. poczucia tożsamości z kulturą
własnego regionu i kraju, umożliwienie uczniom aktywnego udziału w różnorodnych formach życia
kulturalnego, rozbudzenie zainteresowania kulturą regionu i lokalnym życiem kulturalnym.
W ramach realizacji programu nauczania Wiedza o społeczeństwie uczniowie rozwijają
społeczne i obywatelskie umiejętności tj. odczuwanie więzi ze wspólnotą lokalną i narodową, szacunek
dla zasad państwa demokratycznego, poszanowanie prawa, obowiązku posiadania dokumentów i
respektowania zasad obowiązujących w Polsce, zaangażowanie w kampanie, programy, akcje
inicjowane przez instytucje i organizacje pozarządowe, świadomość swoich praw i obowiązków,
godzenia dobra i wolności własnej z dobrem i wolnością innych, otwartość na odmienne poglądy,
obyczaje i zachowania innych; tolerancja, przeciwstawianie się dyskryminacji i przeciwdziałanie
przestępstwu, dostrzeganie przykładów łamania praw człowieka.
Edukacja historyczna to przede wszystkim lekcje poświęcone Polsce i naszemu regionowi.
Uczniowie poznają dzieje regionu w odniesieniu do historii Polski i świata, lekcje poświęcone są głównie
na omawianie Powstań Śląskich oraz dziejów Śląska w średniowieczu i epoce nowożytnej. Uczniowie
poznają również dzieje Katowic biorąc udział w lekcjach i wykładach organizowanych przez Muzeum
Historii Katowic, Muzeum Śląskim, Muzeum - Izbie Pamięci Kopalni "Wujek" oraz Instytut Pamięci
Narodowej.

-2 Natomiast w ramach lekcji języka polskiego na temat "Śląska Ojczyzna - polszczyzna"
uczniowie poznawali specyfikę gwary śląskiej w zakresie fonetyki, słowotwórstwa, składni, fleksji i
słownictwa. Nauczyciele języka polskiego na swoich lekcjach często nawiązują do gwary śląskiej,
obrzędów i obyczajów naszego regionu, a na przykładzie lektury .Pan Tadeusz" pojawia się termin
"małej Ojczyzny".
Treści edukacji regionalnej podejmowane są również w pracy Samorządu Uczniowskiego oraz
działających w szkołach kół zainteresowań np. historycznego. regionalnego, europejskiego.
Edukacja regionalna w szkołach/przedszkolach oprócz realizacji programu nauczania
prowadzona jest w następujących formach, wśród których najpopularniejsze są:
1. Kształtowanie więzi życzliwości i sympatii w stosunku do siebie poprzez podtrzymywanie
zwyczajów i obyczajów świątecznych, szkolnych i klasowych, przygotowanie i uczestnictwo w
następujących spotkaniach, imprezach i uroczystościach:
Dnia Edukacji Narodowej, Święta Szkoły, Wigilii,
w przygotowaniu programu z okazji "Święta Niepodległości", Święta Narodowego
3 -go Maja",
uczestniczenie w obchodach Święta Narodowego 3-go Maja i Rocznicy Wybuchu III Powstania
Śląskiego,
Szkolny Dzień Śląska, Dzień Górnika,
współpraca przy organizacji 33 Rocznicy Pacyfikacji Kopalni "Wujek",
organizacja apeli szkolnych upamiętniających wydarzenia w regionie,
objęcie opieką pomników - Nieznanego Żołnierza Polskiego i Powstańca Śląskiego, pomników
poświęconych obrońcom Śląska poległym podczas powstań oraz w I i II wojnie światowej
w dzielnicach
2. Kształtowanie świadomości narodowej i regionalnej poprzez uczestniczenie uczniów w różnego
rodzaju zajęciach warsztatowych, cyklicznych wykładach, sesjach, konkursach, wystawach,
akademiach i apelach rocznicowych np:
"Historia śląskiego plakatu" - wykład dr Stefana Lechwara,
"Henryk Sławik- bohater na każdy czas" - wystawa,
uczestnictwo w kolejnej IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku,
- zwiedzanie wystaw oraz udział w warsztatach i prelekcjach w Muzeum Śląskim i Muzeum Historii
Katowic,
udział w konkursach recytatorskich, fotograficznych, plastycznych i literackich dotyczących
- warsztaty radiowe w Radio Katowice i telewizyjne TV Silesia,
- udział młodzieży w konkursie wojewódzkim "Henryk Sławik - ocalić od zapomnienia",
- przygotowanie plakatów przez uczniów o rocznicy nadania Katowicom praw miejskich,
- realizowanie elementów edukacji regionalnej w międzynarodowym projekcie realizowanym
w ramach Śląskiego Zjazdu Grupy Wyszehradzkiej,
udział w konkursie zorganizowanym przez Związek Górnośląski pt. "Śląsk na którym chciałbym
mieszkać"
uczestnictwo w szeregu imprez prezentujących dziedzictwo naszego regionu jako element kultury
europejskiej w ramach obchodów Dni Dziedzictwa Europejskiego,
- udział w wykładzie "Rawa - rola rzeki w życiu miasta",
- organizacja konkursu miejskiego pt." Poznaj Śląsk, Katowice, swoją dzielnicę"
- wystawa "Życie i działalność Wojciecha Korfantego" patrona Zespołu Szkół Ekonomicznych,
udział w projekcie językowym przeprowadzanym przez studentów Uniwersytetu Śląskiego "Gwara śląska" - wykłady i ćwiczenia z młodzieżą,
- udział w XI edycji konkursu" Śląsk - moja Mała Ojczyzna - Schlesien - meine Kleine Heimat",
- doroczna Biesiada Śląska połączona z konkursem dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- projekty edukacyjne realizowane w miejskich przedszkolach: Przedszkolaki też Ślązaki,
Bogucickie Prezentacje Barbórkowe, My, śląskie bajt/e, innowacja pedagogiczna: Katowice
moje Miasto - poznaję zwyczaje i tradycje mojego regionu, ja w nim mieszkam, wizyty
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w dzielnicowych Izbach Śląskich, wizyty w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie,
- projekty edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i placówkach pracy
pozaszkolnej: udział w projekcie Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych, projekt kulturalny
Tradycje śląskie naszym dziedzictwem, organizacja konkursu wojewódzkiego Proszę was,
pozostańcie wierni temu dziedzictwu, Wesele na Górnym Śląsku, W regionie o regionie, projekt
fotograficzny Pałacu Młodzieży pn. Nasi sąsiedzi, Szlakiem Śląskich Sanktuariów Maryjnych,
Szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego, Murcki - dzielnica w której mieszkam,
Katowice- miasto, które kocham Śląsk- region w którym żyję,
- organizacja XI Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Gwarze Śląskiej, międzyszkolny
konkurs plastyczny Zabawy na Śląskim podwórku, udział w konkursach dzielnicowych
Szopienice w oczach dziecka, organizacja konkursu międzyprzedszkolnego: Po Śląsku, Bajki
Śląskie 2014, międzyszkolny konkurs literacki i plastyczny realizowany w MDK pn. Śląskie
tradycje,
- promocja śląskich tańców regionalnych - Zespół Tysiąclatki przy MDK w Katowicach,
- współpraca placówek oświatowych z Centami Aktywności Lokalnej i lokalnie działającymi
organizacjami pozarządowymi: Dzień Sąsiada w Szopienicach, Bajeczna sobota serduszko bije
na Witosa,
- współpraca ze Śląskim Stowarzyszeniem Miłośników Folkloru,
- w wielu szkołach/przedszkolach naszego miasta nauczyciele tworzą kąciki regionalne.
Powstały również dobrze wyposażone izby regionalne. Izby regionalne można podziwiać
między innymi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskieqo. w Szkole
Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego, w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II,
w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego, w Szkole Podstawowej nr 21 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w
Katowicach, w Szkole Podstawowej nr 48 im. J. Ugonia, w Szkole Podstawowej nr 53 im.
Stefana Żeromskiego, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2, w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 7 i Gimnazjum Nr 20, zaś ciekawe kąciki regionalne np. w Miejskim
Przedszkolu nr 5 i 93,
- obchody święta Patrona - Wojciecha Korfantego, Juliusz Ugonia, Stanisława Ugonia, Karola
Miarki, Roberta Oszka, Jerzego Ziętka, Henryka Sławika, Pawła Stel/era, Józef y Kantorówny,
Józefa Kocurka, Gustawa Morcinka, Jerzego Kukuczki, Józefa Nowary, Adeli Korczyńskiej.
Prowadzenie różnych form, zajęć rozwijających edukację czytelniczą i regionalną:
coroczna organizacja Tygodnia Kultury Śląska - rok 2014 pod hasłem "Henryk Sławik
polski Wal/enberg",
debaty szkolne nt. Autonomii Śląska,
współpraca z Bractwem Oświatowym Związku Górnośląskiego,
zajęcia terenowe pt. "Dotknąć historii. Osiedla robotnicze dużych miast w przeszłości
i teraźniejszości",
współpraca z Archiwum Państwowym pod kątem poznawania współczesnej historii Śląska
i Katowic,
organizowano wyjścia uczniów do Biblioteki Śląskiej.
w bibliotekach szkolnych eksponowano nowości książkowe, przygotowano wystawki tematyczne,
udział uczniów i nauczyciela w debacie pt." 70 rocznica buntu Sonderkomando w KL Auschwiti'
zainicjowano powstanie tematycznych gazetek ściennych dotyczących historii Śląska
np. "Dawny Śląsk", Tradycja i nowoczesność", "Rok Henryka Sławika".
Organizacja wycieczek turystyczno - krajoznawczo - naukowych m.in. w Beskid Śląski, Śląski
Ogród Botaniczny, Palmiarnia w Gliwicach, Śląski Park Etnograficzny, Nikiszowiec, Centrum
Wolności i Solidarności przy Kopalni "Wujek", Browarium Tyskiego, Sztolni "Królowa Luiza" oraz
Kopalni "Guido".
Ponadto zorganizowano wyjścia uczniów na spektakle teatralne np. "Cholonek' w teatrze "Korez"
oraz ,,Piąta strona świata" - śląskiego reżysera K. Kutza opowiadająca o Śląsku jako o miejscu,
II
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-4w którym historia "bawi się ludźmi i narodami" w Teatrze Śląskim w Katowicach oraz przygotowywanie
przez uczniów spektakli teatralnych np. "Sąd nad Sławikiem" oraz udział uczniów w przeglądach
teatralnych i lekcjach teatralnych w Teatrze Śląskim. Młodzież bierze również udział w seansach
filmowych m.in. w pokazie filmu o przyjaźni H. Sławika i J. Antala - "Życie na krawędzi" oraz "Julek" i
"Bogowie" przedstawiające sylwetki wybitnych Ślązaków - alpinisty Jerzego Kukuczki i znanego
kardiochirurga profesora Zbigniewa Religi.
IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Maczka oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach współpracują ze Związkiem Górnośtąskim.
Na szczególną uwagę zasługuje edukacja regionalna prowadzona w Zespole Szkół Zawodowych
Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach w roku szkolnym 2014/2015 gdzie realizowany jest program pt.
"Śląsk - nasza mała Ojczyzna". Celem programu jest ukształtowanie u uczniów poczucia własnej
tożsamości i uświadomienie autentycznych wartości najbliższego otoczenia: dzielnicy, miasta, regionu
w Polsce czy globalnym świecie.
Motywem przewodnim programowych działań w zakresie edukacji regionalnej na ten rok jest 70-lecie
szkoły, jej związek z górnictwem i kultywowanymi w najbliższym środowisku tradycjami górniczymi.
Podstawowe punkty programu to:
,/ organizowanie quizów i konkursów związanych z historią szkoły i jej znaczeniem dla lokalnego
środowiska ,
,/ udział uczniów w lekcjach muzealnych i wystawach w Muzeum Historii Katowic,
,/ włączenie młodzieży w napisanie monografii szkoły,
,/ stworzeniem "Izby Pamięci i Tradycji" gdzie znajdziemy nie tylko korzenie szkoły, utrwalone
tradycje, ale i obecną wszechstronną działalność szkoły min. w unijnycr projektach Leonardo
da Vinci czy EFS,
,/ zorganizowanie koncertu wieńczącego obchody i udział całej społeczności szkolnej w
uroczystościach,
,/ udział uczniów w uroczystościach związanych z Dniem Górnika - pokazano uczniom dawne i
współczesne zwyczaje górników, ale i znaczenie górnictwa dla gospodarki wcześniej i teraz,
nauczyciele przedmiotów górniczych przygotowali akademię przypominającą tradycje górnicze,
piosenki, sceny z życia górników i gwarę śląską. Punktem kulminacyjnym było pasowanie
uczniów klas górniczych na górników z zachowaniem tradycji i oczywiście przepiękne górnicze
mundury.
W celu podnoszenia jakości edukacji
kulturalnej i zapoznania
z
kulturowego nauczyciele uczestniczyli w różnych formach doskonalenia
Muzeum Historii Katowic.
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