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Quo vadis regionálna výchova?
Bratislava, 6. 3. 2017
V posledných rokoch sa medzi výučbovými predmetmi základných i stredných škôl
čoraz viac a v intenzívnejšom meradle začala objavovať ,,regionálna výchova“. V rámci
pedagogickej činnosti býva priradená k predmetom učiteľov, ktorí vyučujú geografiu,
prípadne dejepis či občiansku výchovu, sporadicky aj ,,prírodopisárom“.
Z praxe poznáme aj príklady, kedy základné školy nadviazali spoluprácu
s vysokoškolskými študentmi či pedagógmi – napríklad jednoodborového (vedeckého)
študijného programu geografie. Takáto spolupráca je veľmi prospešná, nakoľko škole
z toho vyplýva prínos vo výučbe tým, že regionálnu výchovu vyučuje ,,človek z fachu“.

Študentom vysokých škôl či univerzít je zas poskytnutá možnosť získania praxe
a vzácnych skúseností, týkajúcich sa nielen pedagogiky, ale celkovej organizácie vlastnej
práce a manažmentu celého okruhu osôb (hoci sa jedná o jeden ,,krúžok“ týždenne so
žiakmi ZŠ).
Práca na krúžku a teda práca s ešte len sa formujúcimi záujmami žiakov býva
neraz náročná, čo sa však vo všeobecnosti týka pedagogického poslania. Vedúci krúžku
musí viesť krúžok kreatívnou a predovšetkým interaktívnou formou.
Exemplárnym príkladom teoretickej základne regionálnej výchovy je prístup mesta
Senec k výučbe regionálnej výchovy na svojom území. Tunajšie mestské múzeum
v spolupráci s pracovníkmi Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
vydalo už viaceré učebnice regionálnej výchovy.
Prírode sa venuje publikácia ,,Senec – od návršia k horizontom“ z roku 2015
a dejinám mesta zas čerstvo vydaná rovnomenná publikácia (vydaná aj v maďarskom
preklade) – tvoria akúsi ,,regionálno-výchovnú edíciu“.
V Šenkviciach (okres Pezinok) deťom pripravujú poučné a hravé pracovné listy,
besedy s pamätníkmi (napríklad o ľudovom nárečí či šenkvickom kroji) a nevynechajú ani
pečenie tradičných koláčov a pochutín či dokonca hru na archeológa. Deti spoznávajú
chotár obce pravidelnými vychádzkami do vybraných chotárnych častí. V prípade Šenkvíc
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je zmysel regionálnej výchovy o to dôležitejší, že sa jej zúčastňujú deti nových obyvateľov
obce, ktorí sa sem prisťahovali v dôsledku tzv. suburbanizačného procesu Bratislavy.
Regionálna výchova v takomto ponímaní oslovila aj staršie generácie občanov,
preto kompetentní uvažujú o sporadických besedách, výstavách a podobných podujatiach
na osvetu dejín i súčasného stavu obce medzi jej občanmi.
Aj v Šenkviciach pripravujú učebnicu regionálnej výchovy – avšak na rozdiel od
mesta Senec nebude ladená vysoko odborným štýlom (napriek autorom odborníkom),
nakoľko bude zameraná na deti v Základnej, prípadne ešte Materskej škole
v Šenkviciach. Mesto Senec totiž môže regionálnu výchovu integrovať aj na pôdu
stredných škôl, kde sa pravdaže očakáva vyššia úroveň vedomostí.

Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec-Pezinok podporuje takéto spôsoby
neformálneho vzdelávania, v záujme čoho plánuje spoluprácu so spoločnými školskými
úradmi spádového územia – okresov Pezinok a Senec. Prípadnú metodickú pomoc či
ďalšie informácie však radi poskytneme komukoľvek, kto o ne prejaví záujem.
Pre viac informácií kontaktujte :
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA (RRA) SENEC-PEZINOK
Martin Lukáč
koordinátor regionálnej výchovy a evidencie regionálnych jedinečností
Email: mlukac@rrasenec-pezinok.sk

