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EDUKACJA REGIONALNA
CZYLI JAK UCZYC O MALEJ OJCZYZNIE

U wrót Unii Europejskiej

Nasze wejscie do wspólnoty krajów europejskich zwanych Unia Europejska staje sie
faktem. Powodzenie integracji europejskiej w duzej mierze zalezec bedzie od wychowania
mlodych Europejczyków w duchu wspólnoty, wspólpracy i poszanowania odmiennosci.
Edukacja we wspólnocie europejskiej ma na celu wzajemne poznawanie sie Europejczyków
oraz wypracowanie wspólnego kanonu wyksztalcenia ogólnego, przy jednoczesnym dazeniu
do uzgodnienia tresci ksztalcenia, programów i kryteriów oceny tak, aby umozliwic
Europejczykom swobodne funkcjonowanie w skali ogólnoeuropejskiej. Nalezy tu podkreslic,
ze Unia Europejska w pelni tez respektuje odpowiedzialnosc krajów czlonkowskich za
przyjete przez nie rozwiazania edukacyjne.

Wsród wielu zagrozeÓzwiazanych z naszym wejsciem w struktury europejskie bardzo
czesto przywoluje sie obawy o to, czy nasza tozsamosc jest wystarczajaco mocna
w zetknieciu z innymi kulturami. To zagrozenie jest realne nie tylko w kontekscie Unii
Europejskiej, ale przede wszystkim w kontekscie globalizacji kulturowej. Juz teraz telewizja,
komputer, intemet stanowia zródlo wystarczajaco mocno determinujace postawy naszej
mlodziezy. Zasadniczym warunkiem zachowania wlasnej kultury i jej trwania jest przekaz
dziedzictwa kulturowego, stad tez coraz wieksza wage przyklada sie do dzialaÓ, które
mozemy nazywac zakorzenieniem w malej ojczyznie. Mimo wielu juz profesjonalnych
opracowaÓ, mimo wysilków wielu juz zapaleÓców sprawa edukacji regionalnej w naszym
kraju nie moze doczekac sie realnego wsparcia ze strony Ministerstwa Edukacji.

Dlaczego temat "Edukacji Regionalnej" budzi tyle emocji?

Chcac podejsc do problematyki edukacji regionalnej w sposób obiektywny, nie mozna
pominac ideologicznych podstaw panstwa. Zauwazmy, ze spoleczenstwa buduja swe
struktury panstwowe w gruncie rzeczy po to by zapewnic sobie bezpieczeÓstwo i warunki

. rozwoju. W paÓstwachtypu totalitamego swoiscie pojmowana troska o "bezpieczeÓstwo
paÓstwa" wyrazala sie wymogiem podporzadkowania jednolitej doktrynie politycznej.
Wszystkie odchylenia "od nomlY" byly bezlitosnie tepione. Mozna sie zastanawiac, dlaczego
w wolnym obecnie kraju problematyka edukacji regionalnej nie moze doczekac sie
systemowych rozwiazaÓ, mimo ze w krajach Europy zachodniej sprawa ta juz dawno jest
rozstrzygnieta pozytywnie. Trzeba w tym miejscu zauwazyc, ze wprowadzenie edukacji
regionalnej do programów szkolnych jest równoznaczne z afirmacja odrebnosci spolecznych,
a przeciez ciagle jeszcze zywy jest mit Polski jako kraju jednorodnego o jednolitej,
uniwersalnej tradycji, historii, jezyku itp. Ciagle tez zywe jest myslenie kategoriami "homo
sovieticus", które kaze przeciwstawiac sie regionalizacji naszego ustroju panstwa. Stad
równiez propozycje zasadniczej refonny administracji publicznej napotykaja na opór grup
spolecznych widzacych zachodzace zmiany przez pryzmat swoich fobii i uprzedzen. Ciagle
gdzies w zanadrzu tli sie obawa, sformulowana jeszcze w PRL-u, czy aby przez te edukacje
regionalna nie rozbije sie "ideowa jednosc narodu".

Obecnie we wspólczesnych doktrynach paÓstw coraz wiekszy nacisk kladzie sie na
mozliwosci rozwojowe, co zwiazane jest z podnoszeniem psychicznego komfortu zycia
poszczególnych grup spoleczeÓstwa jak równiez z wykorzystywaniem róznic jako czynnika



stymulujacego konkurencyjnosc miedzyregionalna. Specyfika regionalna traktowana dotad
jako przeszkoda w integracji narodu, hamulec edukacyjnych zamierzen panstwa i bariera na
drodze rozwoju cywilizacyjnego, obecnie staje sie motorem tego rozwoju. Miejsce regionu
w systemie politycznym, prawnym i edukacyjnym jest w coraz wiekszej mierze
wyznacznikiem dojrzalosci panstwa. Na szczescie Polska jako przyszly czlonek Unii
Europejskiej przyswaja sobie coraz wiecej standardów europejskich.

Drazliwosc wprowadzania Edukacji Regionalnej na Górnym Slasku wiaze sie
z pewnoscia równiez z tym, ze jest to region pogranicza kulturowego, miejsce kontaktu wielu
kultur. Jakkolwiek konflikty i podzialy na tle pochodzenia regionalnego daja, tu i ówdzie,
jeszcze znac o sobie, to jednak odchodza one obecnie na dalszy plan. Niepokoi natomiast
niski stopien indywidualnej i zbiorowej identyfikacji z miastem, miejscowoscia, regionem.
W tych przypadkach Edukacja Regionalna jako czynnik integracji jest niezbedna
i w pierwszym rzedzie powinna wyeksponowac wiedze o najblizszym otoczeniu.

Cele edukacji regionalnej

o edukacji regionalnej mówi sie zwykle w kontekscie szkolnego procesu dydaktyczno-
wychowawczego. Jednak sprawa ma wymiar znacznie wiekszy. Biorac pod uwage toczace sie
procesy integracji spolecznej, budowanie spolecznosci lokalnych i ksztaltowania
spoleczenstwa obywatelskiego, konieczne jest, czesto od zera, odtworzenie emocjonalnych
wiezi ze swoim miejscem, ze swoja mala ojczyzna. Wiezi te to nic innego jak poczucie
wlasnej tozsamosci regionalnej.

Zasadniczym celem edukacji regionalnej jest ksztaltowanie w nas poczucia wlasnej
tozsamosci regionalnej jako postawy zaangazowania w funkcjonowanie srodowiska
lokalnego. Badania socjologiczne wykazuja, ze czlowiek pozbawiony mozliwosci
identyfikacji z bliskim mu srodowiskiem jest szczególnie narazony na zagubienie we
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wspólczesnym swiecie. Bez tzw. poczucia zakorzenienia czlowiek nie bedzie w pelni
podmiotem zachodzacych procesów kulturowych.

Wsród celów szczególowych edukacji regionalnej jako najwazniejsze nalezy
wymienic:

. wyposazenie mieszkanców w jak najpelniejszy zasób wiedzy o wlasnym regionie

. wydobycie w procesie edukacji wszystkich istotnych wartosci tkwiacych we
wlasnym regionie równiez w kontekscie wartosci narodowych i uniwersalnych

. ksztaltowanie postawy otwartej na pluralizm róznych kultur.

Czy jestesmy odpowiedzialnymi dziedzicami tej ziemi?

Edukacja regionalna nie moze byc wylacznie zadaniem nauczycieli. Powinna byc takze
zadaniem rodziny, samorzadów, mediów publicznych oraz stowarzyszen regionalnych. Kazdy
kto chce i moze powiedziec: "To jest moja ziemia", powinien pomóc w uksztaltowaniu
w mlodym czlowieku silnego zwiazku emocjonalnego z jego Mala Ojczyzna. Kazdy z nas
powinien sobie zadac taki swoisty "rachunek sumienia", na wzór pytan proponowanych
nauczycielom edukacji regionalnej (Edukacja Regionalna. Poradnik dla nauczycieli.
Warszawa 200lr.)

Zwykla uczciwosc wymaga by kazdy z nas odpowiedzial na pytania:
Czym jest dla mnie pojecie "mój region"?
Jakie wiezi uczuciowe wiaza mnie z tym regionem?
Co czuje, myslac i mówiac o nim?
Co naprawde o nim wiem?
Czy ta wiedza jest aktualna? Czy nie jest jedynie wiedza teoretyczna?
Jakie miejsce zajmuje macierzysty region i jego dziedzictwo kulturowe w osobistej

hierarchii wartosci zyciowych?
Czy jestem jak drzewo czerpiace zen zyciodajne soki, czy raczej jak przelotny ptak,

któremu wszystko jedno, gdzie i na jak dlugo sie zatrzyma?
Co zrobilam/zrobilem pozytywnego dla swojego regionu? Jaki jest mój wklad

w kulture, gospodarke tej ziemi?

Osiagniecia samorzadu chorzowskiego w edukacji regionalnej

W zakresie edukacji regionalnej celowym wydaje sie rozróznienie "regionalizacji
nauczania" i "nauczania regionalnego" . O nauczaniu regionalnym mozna mówic wtedy, gdy
zostaje ono stworzone przez kompetentne podmioty zycia regionalnego w oparciu
o specyficzny dobór wartosci i tresci regionalnych. O takim systemie edukacji bedzie mozna
marzyc, gdy nastapi dlugo oczekiwana regionalizacja naszego panstwa. Regionalizacja
nauczania jest to uwzglednienie w dotychczasowych obowiazujacych programach nauczania
tresci zwiazanych z regionem, co powoduje, ze tresci regionalne sa jakby dodatkiem do
istniejacych programów. I to jest to wszystko co mozna zrobic w obecnych realiach
ustrojowych i organizacyjnych systemu oswiaty w naszym kraju.

W latach dziewiecdziesiatych po wielu dyskusjach, w róznych gremiach, ukazal sie
ministerialny dokument zatytulowany "Dziedzictwo kulturowe w regionie", Warszawa
1995r., który w ogólnosci wyznaczyl cele edukacji regionalnej. Wobec braku checi
poczynienia dalszych praktycznych kroków wprowadzajacych program do szkól, zaczely sie
pojawiac w tej dziedzinie rózne inicjatywy samorzadów, którym szczególnie zalezalo na
wyposazeniu mlodych ludzi w zasób wiedzy o wlasnym miescie, okolicy czy tez regionie.
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Równiez Chorzów zdecydowal sie zrealizowac wlasna strategie edukacji regionalnej,
która sprowadza sie do nastepujacych dzialan:

. inicjowanie i finansowanie lub dofinansowywanie wydawania pozycji zródlowych
o miescie Chorzowie

. opracowanie programów edukacji regionalnej i wydawanie niezbednych
materialów i podreczników

. finansowanie 1 godziny wychowania regionalnego w miesiacu na oddzial we
wszystkich szkolach samorzadowych Chorzowa

. wspieranie konkursów majacych na celu podniesienie znajomosci dziejów
Chorzowa i regionu

. wspieranie wydawania gazet lokalnych i dzielnicowych, w tym miesiecznika
"Wspólny Chorzów"

. powolanie Zeszytów Chorzowskich jako periodyku o charakterze naukowym
gromadzacym i prezentujacym wiedze o Chorzowie

. ujecie zasad realizacji edukacji regionalnej w Chorzowie przez przyjety przez
Rade Miasta w dniu 27.06.1996r. "Program edukacji regionalnej" - "Chorzów -
Moje miasto"

Szczególnym dorobkiem samorzadu chorzowskiego jest doprowadzenie do wydania
dosyc pokaznego juz zestawu zródlowych pozycji o Chorzowie i znaczacych postaciach
zwiazanych z Chorzowem [1-12]. W niewielkiej, ale bardzo interesujacej ksiazce [13],
pokazano jak mozna poszukiwac swojej tozsamosci. Pozycje [14],[15] zawieraja zas
wspólczesne mysli i dyskusje o tozsamosci regionalnej.

Waznym wydarzeniem dla oswiaty regionalnej bylo pojawienie sie trzech
podreczników edukacji regionalnej dla chorzowskich klas I,II i III szkól podstawowych [16].
Duzym osiagnieciem jest tez przygotowanie i wydanie ksiazek do edukacji regionalnej
w chorzowskich przedszkolach [17] oraz przewodnika po skansenie w Chorzowie [21].
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Jezeli chodzi o nauczanie regionalne w klasach IV - VI szkól podstawowych to
w wyniku konkursu przyjeto program dla chorzowskich szkól [18]. InteresujacYm
doswiadczeniem bylo opracowanie podrecznika do matematyki z uwzglednieniem tresci
lokalnych [19].

Przykladem dobrej pracy, ksztaltujacej przywiazanie do bliskich miejsc jest
opracowanie wspólnie z mlodzieza propozycji scenariuszy lekcji z edukacji regionalnej [20].

Przelomowym faktem w zakresie realizowania edukacji regionalnej w Chorzowie bylo
przyjecie przez Rade Miasta uchwaly zatwierdzajacej realizacje w Chorzowie "Programu
EdukacjiRegionalnej- Chorzów - moje miasto"
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