
 

 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a registrační číslo 

projektu  

Ve škole po škole, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190 

Název programu Poznáváme region 

Název vzdělávací instituce Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 

 

Anotace programu 

Program je připraven jako volnočasová aktivita v rámci zájmového útvaru. Žáci se seznamují s historií 

regionu, kde bydlí nebo chodí do školy. Program je konkrétně zaměřen na mikroregion Kahan a jeho 

historii spojenou zejména s hornictvím. Je tedy primárně určen pro žáky z tohoto mikroregionu. Je 

možné ho také využít pro žáky, kteří do mikroregionu přijíždí na pobyt, například školu v přírodě nebo 

vícedenní výlet či exkurzi. 

Popis 

 

Primárním cílem programu je napomoci vytvoření vztahu účastníků k mikroregionu Kahan zejména 

skrze hornickou historii. Sekundárně pak přispět k budování komunity v rámci jednotlivých obcí 

a mikroregionů, posílit mezigenerační vztahy i podpořit občanskou angažovanost účastníků. Konečně 

program posiluje individuální kompetence účastníků (samostatnost, práce ve skupině, jednání 

s dalšími lidmi různého věku a postavení) a jejich schopnost aktivně vyhledávat příčiny a důsledky 

historického vývoje regionu. 

 

Vzdělávací program je určen pro žáky SŠ v oborech ukončených maturitní zkouškou. 

 

Oblastí vzdělávání programu je poznávání tradic a kultur, uchování si vztahu k vlastní identitě, kultuře, 

tradicím a jazyku a podpora zájmu dětí a mládeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků 

většinové společnosti i sociálních, etnických a kulturních menšin, podpora vzdělávacích projektů 

zaměřených na poznávání historie, tradic a kultury, dále rozvoj talentu dětí a žáků v rámci formálního, 

zájmového a neformálního vzdělávání, podpora dlouhodobé a systematické práce s talentovanými 

dětmi a mládeží, také využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže. 

  



 

Hlavními kapitolami programu jsou:  

 

Náš vztah k mikroregionu 

Prameny historických dat 

Historie těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru 

Muzeum hornictví ve Zbýšově 

Významné osobnosti regionu 

Části obcí a místa připomínající hornictví 

Besedy a rozhovory 

Stavby připomínající těžbu uhlí 

Zpracování výstupů 
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