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Człowiek – najlepsza inwestycja 



Jak atrakcyjnie 
i skutecznie 
realizować 
edukację 
regionalną?
 

Szanowni Nauczyciele,

nie ma wątpliwości co do tego, jak ważne jest, by 
uczniowie dobrze znali swój region, odczuwali 
przynależność do lokalnej społeczności i się z nią 
identyfikowali. Jednak podczas prowadzenia 
zajęć z edukacji regionalnej niejednokrotnie 
napotykamy na rozmaite trudności. Jak pokazują 
badania „Ja Ślązak, Ja Polak, Ja Europejczyk” 
przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych 
i średnich województwa śląskiego w ramach 
programu „Patriotyzm jutra” Narodowego 
Centrum Kultury, uczniowie zupełnie nie znają 
historii swego regionu, nie są zakorzenieni 
w tradycji lokalnej, a wielokulturowość Śląska 
to dla nich pojęcie nieznane. 90,8% badanych 
uczniów (z terenu województwa śląskiego) nie 
było w stanie podać przykładu jakiejkolwiek 
cenionej postaci z przeszłości Śląska.  



Podobnie większość (85,9%) uczniów nie potrafiła 
podać znaczącego wydarzenia z historii regionu.  
Naszym celem jest poprawa tej niekorzystnej 
sytuacji i rozbudzenie zainteresowania regionem 
wśród uczniów.  

Stowarzyszenie Inicjatywa wraz z Silesia Schola 
– stowarzyszeniem na rzecz edukacji regionalnej 
pragną serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia 
udziału w projekcie „W regionie o regionie”, 
współfinansowanym przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dzięki temu projektowi wspólnie będziemy 
chcieli pokonać przeszkody, przed którymi na 
co dzień stają nauczyciele edukacji regionalnej. 
Głównym punktem projektu będzie nastawiony 
na praktyczną wiedzę kurs adresowany do 
nauczycieli. Podczas kursu poruszane będą 
najważniejsze zagadnienia związane z nauczaniem 
o regionie.

Co oferujemy? 
•	  udział w całkowicie bezpłatnych kursach: 

8 dni szkoleniowych w systemie dwudniowym 
(sobota - niedziela) prowadzonych przez 
fachowców z wielu dziedzin. Tematyka kursu 
będzie obejmować najważniejsze i najbardziej 
aktualne zagadnienia związane z edukacją 
regionalną: design, wielokulturowość regionu, 
industrializacja, język śląski, turystyka, 
moderna oraz wiele innych,



•	 zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
•	  bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych 

na specjalnej, internetowej platformie 
edukacyjnej,

•	  możliwość udziału w konferencji 
podsumowującej,

•	 certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Kto może wziąć udział 
w projekcie?

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich 
poziomów nauczania (przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły średnie),  
realizujących zajęcia z edukacji regionalnej, 
a także tych, którzy w przyszłości będą chcieli 
prowadzić takie zajęcia. Udział w projekcie jest 
całkowicie bezpłatny.

Miejsce i termin
Kursy odbędą się w dwóch turach:  
od października do listopada oraz od stycznia do 
marca. Zajęcia prowadzone będą w weekendy 
(8 dni szkoleniowych) w grupach maksymalnie 
25 osobowych. Zapewniamy zwrot kosztów 
dojazdu (kurs odbywać się będzie w Katowicach) 
oraz gorący posiłek. Szczegółowy harmonogram 
udostępniony zostanie na stronie internetowej: 
www.oregionie.pl.



Dodatkowa oferta 
Na potrzeby projektu, wspólnie z Wami, 
stworzymy programy nauczania edukacji 
regionalnej dla wszystkich poziomów nauczania. 
Ponadto powstanie platforma internetowa, na 
której znajdziecie Państwo wiele bezpłatnych 
materiałów gotowych do wykorzystania podczas 
lekcji (w tym ilustracje filmowe wybranych 
zagadnień edukacji regionalnej).

Jak zgłosić się do udziału 
w projekcie?

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt 
z naszym biurem:  
telefonicznie: 32 785 70 34  
lub poprzez e-mail: biuro@oregionie.pl

Więcej informacji na stronie www.oregionie.pl



Projekt „W regionie o regionie” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.
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