Edukacja regionalna – dobre praktyki
„Waldenberc, Valbrich, Waldenburg, Wałbrzych”
W Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu trzy nauczycielki: Barbara
Tarczyluk (nauczycielka języka niemieckiego), Iwona Kowalczyk (nauczyciel bibliotekarz) i
Beata Juszczyk (nauczyciel języka polskiego) realizują projekt edukacyjny pod nazwą
„Waldenberc, Valbrich, Waldenburg, Wałbrzych”. W ramach tego projektu można wyróżnić
następujące działania:
- Konferencja „Wałbrzych wczoraj i dzisiaj. Różne oblicza kultury”;
- Konkurs „Wałbrzych w ośmiu odsłonach” przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych
w powiecie wałbrzyskim;
- Konkurs „Wałbrzych w czterech porach roku”;
- Akcja fotograficzna „Detal w architekturze” o charakterze otwartym, skierowana jest do
wszystkich zainteresowanych tematem fotoamatorów;
- Wycieczki – spacery po Wałbrzychu;
- powstanie Fanklubu Miłośników Wałbrzycha, którego celem jest rozwijanie zainteresowań
historią regionu i rozwijanie lokalnego patriotyzmu.

Konkurs Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie
Organizatorami tego konkursu, który przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów są Gminny Zespół Szkół nr 2, Danuta Płoszaj – doradca metodyczny historii i
WOS, Elżbieta Kwiatkowska – Wyrwisz z Fundacji Museion oraz Arkadiusz Łapka z
Bliblioteki pod Atlantami.

Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju jest corocznym
organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim przeznaczonym dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs Wiedzy o Regionie Sowiogórskim
Celem tego dwuetapowego konkursu skierowanego do uczniów gimnazjów z terenu Gór
Sowich organizowanego ze środków PROW przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę
Publiczną w Głuszycy przy współudziale gimnazjów: walimskiego, głuszyckiego i
jugowskiego jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Gór Swoich,
popularyzowanie historii i kultury regionu, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań

regionem Sowiogórskim: jego historią, zabytkami, życiem codziennym oraz kształcenie
poczucia własnej tożsamości kulturowej i regionalnej, jak i integracja Gmin Sowiogórskich.

"Moje Miasto - Wałbrzych"
Jest to zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej w klasach drugich i trzecich szkoły
podstawowej autorstwa Renaty Małychy -Dudy i Grażyny Nawrockiej.

„Ja i moja mała Ojczyzna ”
To program z edukacji regionalnej i narodowej proponowany przez wałbrzyskie Niepubliczne
Przedszkole "Bajka ". Program ten przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach
wiekowych dzieci. Został opracowany w oparciu o Podstawę Programową Wychowania
Przedszkolnego.

„Kocham swoje miasto”
Początkowo, w formule konkursu miejskiego "Kocham swoje miasto" promowano Wałbrzych
poprzez twórczość dziecięcą, dając możliwość sprawdzenia się uczestnikom w różnych
technikach plastycznych. Od kilku lat konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół w całym
powiecie wałbrzyskim. Od początku organizatorami konkursu były nauczycielki PSP nr 21
im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu: Bogumiła Stęszewska, Mariola Orchel i Marta
Jędrzak oraz Wiesława Kamińska z Działu Edukacyjnego Muzeum w Wałbrzychu.
Zainteresowanie konkursem jest ogromne. Co roku wpływają setki prac, przedstawiające
charakterystyczne miejsca dla naszego miasta oraz przepiękną przyrodę.

