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REALIZACJA EDUKACJI REGIONALNEJ 

NA TERENIE GÓRNEGO ŚLĄSKA 

OMÓWIENIE I ANALIZA DANYCH UZYSKANYCH Z 80 

GMIN Z TERENU REGIONU 

Na przełomie roku 2012 i 2013 (koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2012/13) 

Stowarzyszenie na rzecz edukacji regionalnej „Silesia Schola” podjęło próbę zbadania ogólnej 

kondycji nauczania o regionie w śląskich szkołach. Celem badania było poznanie stopnia 

zaangażowania się gmin naszego regionu w realizację edukacji regionalnej. Badaniu poddano 

osiemdziesiąt gmin, będących organami prowadzącymi dla kilkuset szkół podstawowych, 

gimnazjów oraz szkół średnich. Są to gminy położone na terenach dzisiejszych województw 

śląskiego i opolskiego, znajdujące się jednak, w całości lub częściowo, na terenach historycznego 

Górnego Śląska. Stowarzyszenie na rzecz edukacji regionalnej „Silesia Schola” wysłało drogą 

mailową do tych gmin następujące pytania: 

1. Czy dana gmina w roku szkolnym 2012/2013 przeznaczyła środki na finansowanie 

dodatkowych lekcji lub zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji regionalnej? 

2. W jakiej formie nauczane są treści regionalne w szkołach prowadzonych przez daną gminę? 

3. Czy w ciągu 5 ostatnich lat przeprowadzono jakąkolwiek ewaluację działań w tym obszarze 

edukacyjnym? 

4. Czy i w jaki sposób na poszczególnych etapach kształcenia dzieci i młodzieży gmina propaguje 

wiedzę na temat symboliki miasta, regionu, wybitnych postaci z nim związanych, ważnych 

wydarzeń historycznych, wiedzy o poszczególnych sołectwach/dzielnicach? 

5. Czy nauczyciele realizujący swe obowiązki w ramach art. 42 KN są informowani o możliwości 

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych o tematyce regionalnej? Ile godzin z art. 42 w roku 

szkolnym 2012/2013 przeznaczonych jest na realizację edukacji regionalnej w szkołach 

podległych JST? 

6. Czy komisja weryfikująca nauczycieli i dyrektorów szkół do otrzymania Nagrody 

Prezydenta/Burmistrza bierze pod uwagę zaangażowanie nauczycieli w propagowanie wiedzy 

o mieście i regionie? 

7. Jakie konkursy o tematyce regionalnej lub miejskiej odbywały się na terenie danej gminy, jakim 

cieszyły się zaangażowaniem uczniów i nauczycieli, które z nich miały wymiar konkursu 

dodającego punkty zwiększające szanse dostania się do liceum? 

8. Jakie szkolenia dla nauczycieli podejmowała gmina w ostatnich 5 latach w dziedzinie edukacji 

regionalnej? 

Zgodnie z artykułem 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organy prowadzące szkoły 

miały miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi. W praktyce odpowiedzi docierały do nas o wiele 

szybciej. Warto podkreślić, że wszystkie niemal gminy z wielką życzliwością odniosły się do 

naszego badania, postrzegając je słusznie jako okazję do pochwalenia się swoimi dokonaniami w 

obszarze kształtowania tożsamości lokalnej i regionalnej swoich najmłodszych mieszkańców. 

Urzędnicy niezwłocznie przekazywali nasze zapytania dyrektorom podległych szkół, którzy w 

krótkim czasie sporządzali raporty z realizacji edukacji regionalnej. Raporty szkół miały różną 

formę i objętość, począwszy od bardzo treściwych, skończywszy na stustronicowych 

opracowaniach, prezentujących w szczegółach dokonania poszczególnych placówek. W kilku 
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przypadkach przedstawiciele gmin tak bardzo chcieli pochwalić się swoimi dokonaniami, że z 

rozpędu wpisywali do ich wykazu dość osobliwe pozycje (jedna z gmin zadeklarowała, że 

dofinansowuje dodatkowe zajęcia regionalne, finansując godziny z art. 42 Karty Nauczyciela, które 

z definicji są dla nauczycieli obowiązkowe i bezpłatne, kilka gmin przyznało się do organizacji 

konkursów, których faktycznymi organizatorami były inne podmioty). W kilku przypadkach 

udzielane odpowiedzi nie były chyba do końca przemyślane, w ten sposób należy prawdopodobnie 

traktować wymienianie wycieczek do Warszawy jako sposobu nauczania o Śląsku. Nie zmienia to 

jednak ogólnej konstatacji o szybkich i entuzjastycznych odpowiedziach, jakiej udzieliła nam 

większość przedstawicieli badanych jednostek samorządu. 

Jedynie gmina Bielsko-Biała zażądała od naszego Stowarzyszenia opłaty w wysokości 173 złotych 

za udostępnienie danych dotyczących realizacji edukacji lokalnej i regionalnej w tym mieście. Jako 

organizacja działająca pro publico bono, uznaliśmy, że nie możemy zapłacić takiej sumy, 

zwłaszcza, że byłoby to niekonsekwentne i niesprawiedliwe wobec pozostałych gmin, które 

udostępniły nam identyczne informacje bezpłatnie. Pamiętać zatem należy, że niniejsze 

opracowanie nie ma charakteru wyczerpującej analizy sytuacji we wszystkich śląskich szkołach, 

gdyż badaniu nie zostały poddane placówki we wszystkich gminach. Opracowanie to należy zatem 

traktować raczej jako szkic ogólnej kondycji edukacji regionalnej, który może zainspiruje inne 

podmioty do przeprowadzenia kompleksowych badań. 

Zanim przejdziemy do omawiania wyników badania, warto krótko naszkicować kontekst, w jakim 

realizowana jest obecnie edukacja regionalna. W systemie oświaty nie ma oczywiście odrębnego 

przedmiotu o takiej nazwie, poszczególne treści regionalne znajdują się w podstawach 

programowych poszczególnych innych przedmiotów. System oświaty ma charakter silnie 

scentralizowany, ta sama podstawa programowa realizowana jest we wszystkich szkołach w 

każdym regionie Polski. W przypadku regionu o historii znacznie różniącej się od historii reszty 

państwa polskiego, jakim jest Górny Śląsk, stwarza to istotny problem, który można krótko streścić 

jako nieobecność w programach nauczania treści dotyczących okresu, w którym nasz region 

pozostawał poza granicami państwa polskiego. Mniej wyraźny jest ten problem w przypadku 

innych przedmiotów powiązanych z nauczaniem o regionie, takich jak wiedza o społeczeństwie, 

geografia, język polski czy religia. Środowisko nauczycieli regionalistów z niezadowoleniem 

przyjmuje obowiązujące trendy realizowane przez centralne władze oświatowe. Ostatnia reforma 

oświaty zniosła między innymi międzyprzedmiotową regionalną ścieżkę edukacyjną, która, co 

udowadniamy poniżej, była przez ostatnią dekadę istotnym narzędziem ułatwiającym 

nauczycielom nauczanie o regionie. W sytuacji lekceważenia istoty regionalizmu przez centralne 

władze oświatowe, szczególna odpowiedzialność spoczywa na barkach samorządu na szczeblu 

lokalnym i regionalnym. Władze wojewódzkie wydają się wspierać środowisko nauczycieli-

regionalistów, o czym świadczyć może powołanie w ramach struktur Biblioteki Śląskiej Instytutu 

Badań Regionalnych oraz rozpoczęcie prac nad stworzeniem pierwszego historycznego 

górnośląskiego podręcznika do edukacji regionalnej. Szczególnie istotna wydaje się jednak być 

rola samorządu lokalnego, gdyż to właśnie gminy są organami prowadzącymi dla kilku tysięcy 

szkół i placówek kulturalno-oświatowych. 
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Finansowanie edukacji regionalnej przez gminy 

 

Tymczasem z siedemdziesięciu pięciu badanych gmin jedynie dwadzieścia jeden 

wygospodarowało w bieżącym roku szkolnym środki finansowe na dodatkowe (gdyż takie zajęcia 

mogą mieć zgodnie z prawem oświatowym wyłącznie charakter dodatkowy) zajęcia z zakresu 

edukacji regionalnej. Jest to mniej niż jedna czwarta. W sumie w każdym tygodniu realizowane jest 

121 godzin dodatkowych zajęć regionalnych finansowanych przez jednostki samorządu lokalnego. 

Godziny te były realizowane w 82 szkołach, co daje średnią około 1,5 lekcji na jedną szkołę 

tygodniowo (w przypadku szkół podstawowych jest to 1,5 lekcji na uczniów wszystkich sześciu 

klas, w przypadku gimnazjów i liceów także na uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich). 

Pamiętać należy, że dane te dotyczą wyłącznie 21 gmin z 75 badanych, w pozostałych 54 organ 

prowadzący niestety nie przekazał żadnych środków na finansowanie dodatkowych lekcji wiedzy o 

regionie. Wśród hojnych organów samorządowych wymienić należy gminy Bytom, Czechowice-

Dziedzice, Godów, Gliwice, Gorzyce, Jejkowice, Katowice, Knurów, Kochanowice, Mysłowice, 

Opole, Ornontowice, Pszczyna, Racibórz, Strzelce Opolskie, Szczyrk, Tarnowskie Góry, Wisła, 

Zbrosławice, Zebrzydowice i Żory. W wielu gminach rozwiązania wprowadzane są w sposób 

systemowy, jak chociażby w gminie Czechowice-Dziedzice, gdzie dodatkowe zajęcia z 

regionalizmu funkcjonują w każdym gimnazjum już od dekady. Warto wspomnieć także o 

innowacyjnym pomyśle, sfinansowanym przez władze Bytomia, jakim jest utworzenie klasy o 

profilu regionalnym w tamtejszym gimnazjum nr 9. Z żalem należy stwierdzić, że zaledwie w kilku 

gminach praktykowane jest przeznaczanie dodatkowych tak zwanych „godzin dyrektorskich” na 

lekcje edukacji regionalnej. 

Rodzaje sfinansowanych dodatkowych zajęć edukacji regionalnej 

Gmina Rodzaj sfinansowanych zajęć edukacji regionalnej 

Bytom Między innymi klasa regionalna w gimnazjum nr 9 

Czechowice-

Dziedzice 

Obowiązkowa godzina edukacji regionalnej w każdym gimnazjum, 

sfinansowanie wydania zeszytu ćwiczeń do ER 

Godów 2 lekcje tygodniowo w jednym gimnazjum i jednej szkole podstawowej 

Gliwice 12 lekcji tygodniowo w 6 szkołach 

Finansowanie ER przez gminy 

Gminy finansujące ER

Gminy niefinansujące ER
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Gorzyce Koła zainteresowań w 5 szkołach podstawowych 

Jejkowice Jedna dodatkowa godzina we wszystkich klasach szóstych szkoły 

podstawowej 

Katowice Profilaktyczne Programy Środowiskowe, akcje „Zima w mieście” i „Lato w 

mieście” 

Knurów Zajęcia pozalekcyjne w dziewięciu szkołach ze środków gminy oraz 

środków unijnych pozyskanych przez gminę 

Kochanowice Dwie godziny tygodniowo na realizację programu „Promuj gminę 

Kochanowice” 

Mysłowice Jedna godzina tygodniowo na realizację innowacji w SP nr 11 w 

Mysłowicach 

Opole Koło regionalno-artystyczne prowadzone w jednej ze szkół z tzw. „godzin 

szkolnych” Młodzieżowego Domu Kultury 

Ornontowice Jedna godzina tygodniowo w gimnazjum 

Pszczyna Cztery godziny tygodniowo w jednej szkole 

Racibórz Dodatkowe zajęcia w 17 klasach szóstych szkół podstawowych, jedna 

godzina tygodniowo, tylko przez jeden semestr, dodatkowo wydanie 

zeszytu ćwiczeń 

Strzelce Opolskie Zajęcia zespołu folklorystycznego w szkole podstawowej w Kadłubie (2 

godziny tygodniowo) 

Szczyrk Dwanaście godzin w jednej placówce – lekcje śpiewu i tańca 

Tarnowskie Góry Zajęcia SKS przeznaczone na edukację regionalną 

Zbrosławice Dodatkowe zajęcia zespołów „Karolinka” i „Miedarzanie” 

Zebrzydowice Jedna godzina tygodniowo we wszystkich klasach czwartych czterech szkół 

podstawowych 

Żory Jedna godzina tygodniowo w każdej klasie pierwszej gimnazjum, 

sfinansowanie wydania zeszytu ćwiczeń do ER, zajęcia organizowane 

przez Żorskie Centrum Regionalne 

 

Interesujące wydają się być formy, w jakich realizowane jest nauczanie o regionie. Wciąż 

dominującym narzędziem przekazywania tej wiedzy są regularne zajęcia lekcyjne, pomimo 

znacznego ograniczenia treści regionalnych w scentralizowanych podstawach programowych oraz 

skromnego wachlarzu praktycznych możliwości wprowadzania treści dodatkowych przez 

nauczycieli. Wprowadzanie treści regionalnych w ramach realizacji obowiązkowych zajęć 

lekcyjnych jako dominującą formę edukacji regionalnej wskazało aż 44 gminy. 20 gmin wskazało 

na koła zainteresowań o tematyce regionalnej i lokalnej, zaś 27 gmin na organizowanie wycieczek. 

Wszystkie trzy dominujące formy są z pewnością wartościowymi i skutecznymi narzędziami, 

każde posiada jednak też oczywiste wady. Jak już wyżej wspomniano, treści regionalne są w 

niewielkim wymiarze obecne w szkolnych programach nauczania (szczególnie wyraźnie widać to 

w przypadku nauczania historii), zaś fakt nadmiernego nasycenia tych programów treściami 

sprawia, że praktycznie niemożliwe staje się wprowadzenie do nich przez nauczyciela 

dodatkowych tematów związanych z regionem. Treści takie można swobodnie realizować w 

ramach kół zainteresowań, jednak wadą tej formy jest jej dobrowolność, która skutkuje pewną 

elitarnością. Zajęcia takie przeprowadzają tylko niektórzy nauczyciele, najczęściej bezpłatnie, w 

ramach godzin, o których mowa w artykule 42 Karty Nauczyciela, lub realizując społecznie swoje 

pasje. Elitarność ta odnosi się także do grona odbiorców, siłą rzeczy w zajęciach takich udział 

wziąć może tylko niewielki procent uczniów (praktyka wskazuje, że jest to nie więcej 10 procent 

uczniów realizujących obowiązek edukacyjny na danym (pierwszym, drugim, trzecim lub 

czwartym) etapie nauczania. Z kolei wycieczki szkolne to niewątpliwie bardzo cenne i przydatne 

narzędzi edukacji regionalnej, oczywiście pod warunkiem, że wywołują one odpowiednie 
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zainteresowanie uczniów, do czego niezbędne jest wcześniejsze teoretyczne wprowadzenie ich w 

kontekst tematyczny. Z praktycznych doświadczeń nauczycieli-regionalistów wynika jednakże, że 

często podczas bieżących lekcji brakuje czasu na odpowiednie przygotowanie teoretyczne uczniów 

do wycieczek, a nierzadko samym nauczycielom brak odpowiedniej wiedzy na temat historii i 

geografii regionu, by pełnić rolę prawdziwego edukatora, a nie tylko osoby odpowiedzialnej za 

dowóz i powrót uczniów do szkoły. 

Niezmienną popularnością cieszą się międzyprzedmiotowe regionalne ścieżki edukacyjne, które 

pozwalały wprowadzać treści regionalne do programów nauczania poszczególnych przedmiotów. 

Dzieje się tak pomimo tego, że zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, ścieżki te 

przechodzą już do historii (można je jeszcze realizować w najstarszych klasach szkół 

podstawowych w tym i w następnym roku). Wśród innych popularnych form realizacji edukacji 

regionalnej należy wspomnieć szkolne konkursy o tematyce regionalnej, przekazywanie treści 

regionalnych w ramach lekcji wychowawczych (tu oczywiście niezbędnym warunkiem jest 

posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez nauczyciela-wychowawcę), współpracę z placówkami 

kulturalnymi (bardzo cennym narzędziem jest oferta edukacyjna proponowana przez większość 

śląskich muzeów), zapraszanie do szkół prelegentów, imprezy okolicznościowe, zajęcia o 

charakterze folklorystycznym, zajęcia poświęcone regionalnym pieśniom i tańcom, lekcje 

biblioteczne, imprezy okolicznościowe, tworzenie szkolnych wystaw, odwiedzanie cmentarzy, 

wystawianie spektakli teatralnych, tworzenie szkolnych gazetek czy tworzenie tak zwanych izb 

regionalnych. 

Cieszy coraz częstsze występowanie nowoczesnych form nauczania, takich jak projekty 

edukacyjne oraz wdrażanie innowacji o tematyce regionalnej czy autorskich programów 

nauczycieli-regionalistów. Ważnym zjawiskiem jest także coraz szersza współpraca szkół z 

organizacjami pozarządowymi, którą to formę współpracy akurat wspierają władze oświatowe. 

Edukacja regionalna często staje się jednym z tematów (rzadziej jest to temat wiodący) projektów 

partnerskich szkół realizowanych w ramach europejskich programów edukacyjnych (np. 

Comenius). Zdarzały się także innowacyjne metody nauczania o regionie, takie jak tworzenie przez 

uczniów komiksów o treściach regionalnych, opracowywanie śląskich przepisów kulinarnych, 

folderów, odtwarzanie pamiętników lub drzew genealogicznych, gry terenowe czy gry 

dydaktyczne. 
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Formy realizacji edukacji regionalnej. 

 

Szczególnym narzędziem realizacji nauczania o regionie, które zasługuje na osobne omówienie są 

tak zwane „godziny karciane” czyli dwie obowiązkowe godziny, które każdego tygodnia 

nauczyciel musi bezpłatnie przepracować z młodzieżą zgodnie z artykułem 42 Karty Nauczyciela. 

Przedstawiciele aż 39 gmin zadeklarowali, że w ramach tych godzin w ich gminach realizowane są 

różne form zajęć edukacji regionalnej. Średnia ilość godzin nauczania o regionie realizowanego w 

ramach „godzin karcianych” w gminach, w których stosowane jest takie rozwiązanie, wynosi 51/39 

czyli niespełna 1,5 godziny lekcyjnej na szkołę. W ramach tych godzin najczęściej organizowane 

są zajęcia kół zainteresowań o tematyce lokalnej i regionalnej. 

Większość gmin deklaruje także aktywne zaangażowanie w bezpośrednie propagowanie wiedzy 

lokalnej i regionalnej. Tutaj dominujące formy to organizowanie imprez okolicznościowych (np. 

upamiętniających wydarzenia z historii miasta) oraz działalność wydawnicza gminy (tworzenie 

biuletynów miejskich, rzadziej map czy publikacji o charakterze dydaktycznym). Ważnym 

narzędziem pozostają publikacje elektroniczne (także w postaci treści zamieszczanych na stronie 

internetowej gminy). Często organizowane są spotkania uczniów z prelegentami, konkursy 

miejskie, wycieczki czy imprezy o charakterze folklorystycznym (np. dożynki miejskie). 

Wspomnieć należy także o działalności muzeów i miejskich domów kultury, gdzie organizowane 

są wystawy związane tematycznie z miastem i regionem. 

W niemal każdej gminie odbywały się lokalne etapy konkursów o tematyce lokalnej lub 

regionalnej, jednak tylko w 47 gminach takie konkursy zostały samodzielnie zorganizowane. 

Niestety, zaledwie w trzech przypadkach udział w takich konkursach zwiększał szanse 

uczestników-gimnazjalistów na dostanie się do liceum. Wielką popularnością cieszą się konkursy 

śląskiej „godki”, które zostały zorganizowane aż w 31 gminach. Często organizowano również 

konkursy plastyczne, rzadziej literacki czy historyczne. Zauważalnym trendem jest przewaga 

konkursów o tematyce lokalnej (lub subregionalnej) nad konkursami o tematyce regionalnej. O ile 

z jednej strony może się wydawać naturalnym, że samorząd lokalny priorytetowo dba o 

promowanie tożsamości lokalnej, to z drugiej strony możemy mieć tu do czynienia z potencjalnie 

niepokojącym zjawiskiem, mogącym prowadzić do znacznej dysproporcji pomiędzy wiedzą na 
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tematy lokalne, a wiedzą na tematy regionalne, na korzyść tej pierwszej. Zjawisko lokalizacji, a 

zwłaszcza subregionalizacji edukacji regionalnej szczególnie niepokojące rozmiary przybiera, nie 

tylko w przypadku organizowanych konkursów, w subregionach o odrębnej tożsamości, takich jak 

zachodnia część Górnego Śląska (często błędnie określana mianem „opolszczyzny”) oraz Śląsk 

Cieszyński. Zarówno w przypadku większości konkursów organizowanych na tych terenach, jak i 

w przypadku innych form nauczania regionalnego, ogranicza się ono często niemal wyłącznie do 

prezentowania treści związanych z danych subregionem. Oznacza to, że nawet jeśli uczeń, dajmy 

na to, z Cieszyna opanuje w dostatecznym stopniu wiedzę na tematy związane ze Śląskiem 

Cieszyńskim, to tabula rasa pozostaną dla niego dzieje i kultura reszty regionu, a więc ziem 

położonych w rejonie Raciborza, Rybnika, Bytomia, Opola, nie wspominając nawet o Dolnym 

Śląsku. Problem subregionalizacji edukacji regionalnej na wyżej wymienionych terenach wydaje 

się być jedną z najistotniejszych przeszkód w skutecznym wdrażaniu edukacji regionalnej w skali 

całego regionu. Niestety, już pobieżny przegląd tematów wielu konkursów regionalnych pozwala 

też na niepokojącą konstatację o niskim merytorycznym poziomie części z nich. Za co najmniej 

zastanawiające należy uznać przesłanki leżące chociażby za pomysłem upamiętniania rocznic 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Śląsku oraz dziejów Śląska pod rozbiorami (można 

podejrzewać, że organizatorzy zapomnieli o oczywistym fakcie, że we wspomnianym okresie nasz 

region leżał poza granicami państwa polskiego). 

Problem kompetencji nauczycieli-regionalistów był także przedmiotem naszego zainteresowania w 

kontekście omawianych badań, stąd pytanie o szkolenia z tej dziedziny organizowane przez organy 

prowadzące szkoły. Zauważalne jest, że w odpowiedziach z wielu gmin pojawiała się uwaga, że 

nauczyciele nie zgłaszali potrzeby uczestnictwa w takich szkoleniach. Wydaje się, że taki stan 

rzeczy wynika z faktu, że bardziej pożądane z punktu widzenia pedagogów są szkolenia 

pozwalające im nabyć kwalifikacje do prowadzenia konkretnych zajęć. Natomiast obecnie nie 

obowiązują żadne wymogi formalne wobec osób prowadzących zajęcia wiedzy o regionie, 

praktycznie koło zainteresowań może prowadzić każdy nauczyciel, który wyrazi taką chęć. 

Uważamy, że należy dążyć do zmiany tego stanu rzeczy, by unikać sytuacji nauczania o regionie 

przez osoby niekompetentne. Wprowadzeniu obostrzeń, które zapewnią, że edukacją regionalną 

zajmą się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje powinno bezwzględnie towarzyszyć 

rozszerzenie oferty form samodoskonalenia dla nauczycieli-regionalistów. Ważne także, by 

wprowadzenie takich obostrzeń nie wpłynęło na dalsze zmniejszenie powszechności nauczania o 

regionie w śląskich szkołach. 

Podnoszeniu jakości edukacji regionalnej nie sprzyja też fakt, że problemem wydaje się być ocena 

skuteczności działań podejmowanych w tym obszarze  – tylko w 35 gminach podejmowane są 

regularne próby ewaluacji takich przedsięwzięć. 

Wracając do szkoleń, zostały one zorganizowane zaledwie przez 15 gmin, o wiele częściej gminy 

ograniczały się do sfinansowania udziału nauczycieli w formach doskonalenia proponowanych 

przez Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne i inne placówki zajmujące się wspieraniem nauczycieli. 

Tutaj również uwagę zwraca spora liczba szkoleń poświęconych regionalizmowi w ujęciu 

wyłącznie lokalnym i subregionalnym oraz w ujęciu folklorystycznym.  

Większość gmin z uznaniem natomiast patrzy na osiągnięcia nauczycieli-regionalistów. W 45 

gminach dokonania nauczycieli w obszarze edukacji regionalnej traktowane są jako szczególne 

osiągnięcie w kontekście starań o nagrodę prezydenta/burmistrza. 
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Reasumując, głównym problemem edukacji regionalnej na Śląsku jest wciąż jej rzadkość. Trzy 

czwarte gmin nie przeznacza żadnych środków finansowych na dodatkowe lekcje regionalizmu. 

Pozbawieni praktycznych możliwości działania nauczyciele-regionaliści starają się optymalnie 

wykorzystać skromne możliwości, jakie pozostawia im prawo oświatowe, jednak w sporej ilości 

szkół regionalizm traktowany jest po macoszemu. Zajęcia pozalekcyjne mają wciąż charakter 

elitarny, bierze w nich udział niewielki procent uczniów, nie są to z pewności nawet ci wszyscy, 

którzy byliby tematami regionalnymi autentycznie zainteresowani. Organizowane co pewien czas 

sztampowe akademie mają stworzyć wrażenie, że w szkole dzieje się cokolwiek w tym obszarze, 

nie mają jednak realnego wpływu na przyrost wiedzy czy zmianę postaw uczniów. Z powyższą 

tezą korespondują dane statystyczne powiązane z organizowanymi przez Kuratorium Oświaty 

Konkursami Edukacji Regionalnej, warunkiem udziału w których jest udokumentowanie 

systematycznie realizowanego w szkole nauczania o regionie. W konkursach tych, cieszących się 

przecież dużym prestiżem, średnio udział bierze zaledwie sto szkół z ponad trzech tysięcy 

funkcjonujących w województwie śląskim. 

Kolejnym problemem jest wątpliwa jakość merytoryczna wielu przedsięwzięć, wynikająca często z 

przypadkowości doboru osób zajmujących się nauczaniem regionalnym. Brak formalnych 

wymogów kwalifikacji, jakie musi posiadać nauczyciel-regionalista oraz niedostateczna oferta 

materiałów dydaktycznych i form doskonalenia zawodowego, sprawiają, że cierpimy na niedobór 

kompetentnych regionalistów. 

Wyżej wzmiankowany był też problem nadmiernej lokalizacji i subregionalizacji treści nauczania, 

przez co w wielu szkołach brakuje potraktowania regionu w sposób holistyczny. Wyraźnym 

problemem jest też brak adekwatnej oferty edukacyjnej zwłaszcza dla uczniów na drugim etapie 

nauczania (klasy IV-VI szkoły podstawowej). O ile odpowiedzią na potrzeby najmłodszych 

uczniów często są zajęcia folklorystyczne, szkolnym koordynatorom zajęć regionalnych wydaje się 

brakować pomysłów, jak pracować ze starszą młodzieżą, problem ten w pewnym stopniu odnosi 

się także do gimnazjów. Brak regularnie przeprowadzanej ewaluacji nie pozwala też szkołom 

oceniać podejmowanych starań i dobrać optymalnych form pracy. 

Przytoczone powyżej problemy są zatem prawdopodobnie powodem niedostatecznego stanu 

wiedzy młodzieży na temat swojego regionu, co dobitnie wykazały w 2009 roku badania „Ja, 

Ślązak, ja, Polak, ja, Europejczyk”. Wśród pozytywów na pewno wymienić należyć rosnącą 

kreatywność i utrzymującą się wciąż na wysokim poziomie determinację kompetentnych 

nauczycieli-regionalistów oraz, niestety nieliczne, przykłady mądrych samorządowców, 

wspierających ich w tych wysiłkach. 


