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RECENZJA AUTORSKIEGO PROGRAMU
EDUKACJI REGIONALNEJ

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GOSTYNIU

Program edukacji regionalnej opracowany przez Beatę Skrzypczak dla
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu jest zgodny z celami edukacyjnymi
Ustawy o Systemie Oświaty oraz „podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkół podstawowych i gimnazjów” (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej
polskiej, nr 14, z dnia 23 lutego 1999 r.)

Recenzowany program składa się z charakterystyki ogólnej, celów
nauczania, treści programowych, metod i form ich realizacji oraz
przewidywalnych efektów końcowych.

Jego podstawowym celem jest wykształcenie w uczniach poczucia
Własnej tożsamości regionalnej. Realizacji tego zadania sprzyjają podane
konkretne formy realizacji zagadnień. Preferowanymi metodami pracy są
metody aktywizujące uczucia, uwzględniające jego emocjonalne zaangażowanie
i pobudzające jego zainteresowania.

Treści programowe zostały uporządkowane zgodnie z kryterium
problemowo – chronologicznym. Konstruując program przyjęto założenie, że
bliskich, których ślady dostrzega wokół siebie. Poznając położenie regionu,
piękno jego przyrody i znajdujące się w okolicy zabytki z różnych epok,
aktywności własnych przodków oraz najważniejszych wydarzeń z bogatej
historii Ziemi Gostyńskiej. By uniknąć przeładowania materiałem
faktograficznym skoncentrowano się na tych wydarzeniach, które miały
decydujący wpływ na losy mieszkańców regionu.

Proponowana tematyka zajęć jest dostosowana do możliwości
intelektualnych ucznia.

Przedstawiony program jest przemyślany i opracowany szczegółowo.
Prawidłowe realizowanie jego treści pozwoli nauczycielowi osiągnąć
przewidywany efekt końcowy tzn. wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności
niezbędne do identyfikacji ze swoim regionem i do działania dla dobra swojej
„małej ojczyzny”.

NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
DORADCA – METODYK

MGR ELŻBIETA SKORUPSKA
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WSTĘP

... „Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie,
A boć nie śliczne,
Te wioski liczne,
Ten kraj kochany.”
Fragm. wiersza pt. „Wieś” Stanisława Jachowicza.

Już na przełomie XVII / XVIII wieku wśród pedagogów istniało
przekonanie,że najważniejsze jest krzewienie miłości i wpajanie patriotyzmu
wśród dzieci od najmłodszych lat.Dzisiejsi Polacy nie zwracają uwagi na to „co
posiadają ” ale zachwycają się dorobkiem innych państw. Dlatego istnieje
potrzeba ukazania piękna polskiej kultury, w szczególności tej najbliższej
i najmniej docenianej.

Zasadniczym celem poznawczym programu autorskiego jest
wprowadzenie ucznia w przeszłości poprzez zapoznanie z elementami dorobku
ludzkości w naszym regionie. Znajomość historii odgrywa bardzo ważną rolę
w procesie kształtowania osobowości dzieci i młodzieży. Umocnienie więzi
z regionem, czyli z „małą ojczyzną” powinno być głównym zadaniem każdego
nauczyciela. Wzbudzenie zainteresowania przeszłością, kulturą od
najmłodszych lat daje szansę na rozwinięcie patriotyzmu wśród młodzieży.
Uczniowie ucząc się historii powinni poznać i być dumni z dokonań naszych
przodków zamieszkujących ziemię gostyńską. Głębsze poznanie miejsca
w którym się żyje, wiąże człowieka z „małą ojczyzną”, która jest częścią
ojczystego kraju.

Program edukacji regionalnej przeznaczony jest dla nauczycieli szkół
podstawowych. Można wykorzystać go podczas lekcji historii, godziny
wychowawczej lub kółkahistorycznego. Nauczyciel realizujący program ma
możliwość rozszerzenia proponowanej tematyki, wzbogacając proponowane
treści. Poszczególne tematy programowe nie są równoznaczne z tematem lekcji.
Liczbę godzin na ich realizację określa nauczyciel.

Edukacja regionalna łączy wiedzę wielu przedmiotów i wymaga
współdziałania przede wszystkim nauczycieli historii, geografii, języka
polskiego i sztuki.
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CELE NADRZĘDNE
Głównym celem edukacji regionalnej jest kształcenie w uczniach poczucia
własnej tożsamości regionalnej i budzenie szacunku wobec tradycji.
Zrealizować go można poprzez:
- rozwinięcie zainteresowań historią regionu ze szczególnym uwzględnieniem
naszego miasta Gostynia,
- budzenie lokalnego patriotyzmu,
- nauczenie szacunku dla pracy minionych pokoleń,
- zapoznanie się z działalnością organizacji „ Czarny Legion” i dalszymi losami
członków po II wojnieświatowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Realizując powyższe zadania nabywają umiejętności:
- korzystania z mapy i atlasu,
- wykorzystania ilustracji jakoźródła informacji,
- formułowania pytań z zakresu historii najnowszej- przeprowadzenie wywiadu
z członkiem „ Czarnego Legionu”,
- kształcenia umiejętności pracy w zespole, podejmowania samodzielnych
decyzji i obrony swych racji,
- rozpoznawania elementów przeszłości, tradycji wżyciu współczesnym,
- prezentowanie dziejów regionu na tle wydarzeń historii Polski,
- dostrzegania związków człowieka z przyrodą- budzenie szacunku dla
środowiska naturalnego i chęci jego ochrony.
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TREŚCI EDUKACYJNE

1. Administracyjne położenie mojej miejscowości :
- województwo, powiat, gmina ( zakres terytorialny, położenie geograficzne),
- władze lokalne,
2. Ochronaśrodowiska :
- parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody ( rzadkie okazy, drzewa pod
ochroną),
- problemy z zachowaniem czystości, środowiska (wysypiskaśmieci).
3. Symbole mojego miasta :
- herb, godło- wyjaśnienie pojęć,
- herb miasta i powiatu,
- charakterystyczna słynna budowla,
4. Legendy gostyńskie:
- co to jest legenda?,
- poznanie wybranych legendświeckich i religijnych,
5. Słowianie wkraczają na arenę dziejów:
- plemiona zamieszkujące w przeszłości mój region ( Obrzanie, ród Adwańców,
Polanie),
- wykopaliska archeologiczne w najbliższej okolicy,
- wycieczka do muzeum- obejrzenie znalezisk,
- praca z mapą- miejsca stanowisk archeologicznych,
-poznanie pojęć :kultura łużycka, epoka brązu i kamienia, stożkowe grodzisko
(Podrzecze),cmentarzysko kultury przeworskiej,
6. Lokacja miasta:
- miasto prywatne – pierwsi właściciele,
- wyjaśnienie pochodzenia nazwy Gostyń,
- wygląd i zabudowa miastaśredniowiecznego,
7. Europa staje się chrześcijańska:
- kościoły w moim mieście ( w tym również nieistniejące),
-budowle romańskie i gotyckie w Gostyniu i okolicy,
- różnice w stylach architektonicznych,
8. „Złoty wiek” w grodzie nad Kanią:
- budowle, rzeźby i malarstwo nawiązujące do kultury antycznej,
- rozwój szkolnictwa („gymnasium seu Gostyniensis”),
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9. Tolerancja religijna :
- pozostałości kultury żydowskiej w mojej miejscowości (synagogi, cmentarze),
- gostyńskie cmentarze,
- procesy czarownic w Gostyńskiem,
10. Praca organiczna w Wielkim Księstwie Poznańskim:
- działalność Kasyna Gostyńskiego,
- wyjaśnienie pojęć : praca organiczna, praca u podstaw,
- kulturkampf,
11. Dążenie społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości:
- udział mieszkańców mojej miejscowości (regionu) w powstaniach narodowych
i w I wojnie światowej,
12.Życie mieszkańców miasta i okolic w czasie okupacji hitlerowskiej:
- wydarzenia z dnia 21 października 1939r.,
- historia powstania i działalność organizacji „Czarny Legion”,
- wywiad zżyjącymi czarnolegionistami,
13. Warunkiżycia społeczeństwa gostyńskiego:
- życie codzienne mieszkańców w świetle eksponatów muzealnych,
- klęski żywiołowe, które dotknęły moją miejscowość (epidemie, pożary,
powodzie),
- zajęcia mieszkańców- wykonywane zawody,
- świadczenia,
14. W zakładzie rzemieślniczym:
- rola rzemiosła w naszym regionie,
- w warsztacie rzemieślniczym dawniej i dziś (wycieczka do wybranego zakładu
rzemieślniczego),
- pamiątki po dawnym rzemiośle (wycieczka do muzeum, nazwy ulic),
- organizacje cechowe,
- nieistniejące lub rzadko spotykane zawody rzemieślnicze,
15. Klasztory wielkopolskie:
- rodzaje zakonów,
- poznajemyżycie zakonników ( Gostyń-Św. Góra, Lubiń)- wycieczka,
- cechy stylów architektury,
16. Na dworach i pałacach magnackich:
- rody szlacheckie i magnackie mojej okolicy( siedziby, nagrobki, eksponaty
muzealne),
17. Tradycje szkolnictwa w Gostyniu:
- dzieje szkolnictwa i oświaty,
- nauka w szkoleśredniowiecznej,
- pierwsze szkoły( parafialne, katedralne),
- historia naszej szkoły,
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18.Wielkopolska sztuka ludowa:
- eksponaty etnograficznew naszym muzeum- wycieczka,
- postać rzeźbiarza Andrzeja Majchrzaka,
- postać plastyka- malarza Wacława Boratyńskiego,
19. Kultura biskupiańska:
- obrzędy ludowe,
- gwara,
- stroje i zwyczaje weselne,
- postać Jana Bzdęgi z Domachowa,
20. Rozwój prasy lokalnej:
- najstarsze czasopisma ( rodzaj poruszanej tematyki, główne tytuły),
- dzisiejsza prasa lokalna,
- jak powstaje gazeta?- wycieczka do drukarni,
21.Dzieje sportu w moim regionie:
- organizacje sportowe w okresie zaborów i XX- lecia międzywojennego,
- sławni sportowcy i trenerzy naszego miasta i powiatu,
22. Sławni Gostynianie :
a)zapoznanie zżyciem i działalnością wybitnych Gostynian:
- Edmund Bojanowski,
-Stanisław Helsztyński,
- Jan Bzdęga z Domachowa,
- Gustaw Potworowski,
- Szczepan Kaczmarek,
- ks.Franciszka Olejniczka,
23.Demokracja w mojej gminie:
- wybory do władz gminnych i powiatowych,
- co to jest referendum,
- samorząd szkolny i terytorialny.
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METODY I FORMY PRACY
Realizację powyższych treści nauczania i uzyskanie planowanych osiągnięć,
wymaga stosowania zróżnicowanych form i metod pracy. Powinny one
angażować uczniów emocjonalnie i budzić zainteresowanie regionem. Dlatego
najwłaściwsze wydają się :
- wycieczki do muzeum, klasztoru, drukarni,
- różne formy pracy w grupie,
- techniki „dramy”,
- opowiadanie,
- spotkania z regionalistami oraz bohaterami omawianych wydarzeń tzn.
członkami Czarnego Legionu,
- projekt.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- zeszytyćwiczeń „ Wielkopolska – moja mała ojczyzna”,
- mapa administracyjna Wielkopolski,
- ilustracje,
- źródła historyczne
- zdjęcia wybitnych Gostynian,
- eksponaty muzealne,
-- kalendarze regionalne.
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PLANOWANIE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO ZREALIZOWANIU
PROGRAMU:

Po zrealizowaniu programu edukacji regionalnej uczeń potrafi :
- ukazać walory własnego regionu – jego historii, kultury i tradycji,
- dokonywać selekcji materiału z różnychźródeł wiedzy,
- prowadzić poszukiwania w bibliotece, sprawnie posługiwać się katalogami
bibliotecznymi,
- analizować tekstyźródłowe,
- w oparciu o kilkaźródeł przygotować informację na określony temat
a następnie zaprezentować ją grupie,
- sformułować pytania i przeprowadzić rozmowę – wywiad,
- prezentować dorobek „małej ojczyzny”,
- poszerzać wiadomości samodzielną lekturą popularyzującą wiedzę o regionie,
- sprawnie posługiwać się mapą,
- wykorzystać swą wiedzę podczas konkursów regionalnych i historycznych,
wskazać zmiany zachodzące w codziennymżyciu w dawnej Polsce i regionie,
- dostrzec elementy łączące historię regionu z historią kraju,
-wymienić i znać dorobek wybitnych przedstawicieli Ziemi Gostyńskiej.

Umiejętności te, są niezbędne do uświadomienia sobie przez ucznia własnej
tożsamości regionalnej i umocnienia więzi z „małą ojczyzną”.
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