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Dějepis v 21. století  

 

Projekt Dějepis v 21. století (D21) vznikl za podpory MŠMT a Evropských strukturálních 

fondů. V českém prostředí se jedná o spíše ojedinělý záměr, který si klade za cíl zlepšit 

systém vzdělávání a odborné přípravy pedagogů prostřednictvím tvorby audiovizuálních 

pomůcek, metodik, seminářů pro učitele či aktivit pro žáky a studenty. Projekt trvá od roku 

2012 do roku 2014. Činnosti jsou rozděleny do šesti oblastí, tzv. klíčových aktivit. 

 

 Tvorba výukových DVD 

V rámci D21 postupně vznikají čtyři vzdělávací DVD, která budou volně dostupná všem 

učitelům dějepisu. DVD se tematicky věnují československým dějinám, konkrétně obdobím 

tzv. normalizace 70. a 80. let, druhé světové války a holocaustu, 50. letům a problematice 

přepisování dějin. DVD Česká společnost 1969-1989 již bylo vydáno. V září 2013 bude 

zdarma distribuováno do všech základních a středních škol. Práce na DVD Protektorát a 

Padesátá léta se nacházejí v pokročilé fázi. DVD Přepisování dějin vznikne v r. 2014. Na 

všech DVD je množství audiovizuálních, ikonických a textových materiálů metodicky 

připravených pro použití ve výuce. Využívány jsou originální filmové materiály z archivů ČT, 

NFA, Krátkého filmu atd.  

 

 Projektové vyučování  

Učitelé a žáci na dvanácti školách se v rámci projektu D21 tři roky věnují rozvoji 

projektového vyučování zaměřeného na témata z období let 1938–1989. Jejich zkušenosti 

budou využity v  metodické příručce obsahující také příklady dobré praxe, které mohou 

k realizaci projektového vyučování inspirovat další učitele a žáky. Projekty využívají práci 

s pamětníky (zejména z prostředí rodiny), zaměřují se na rozvíjení komunitního života škol 

nebo na poznání životního stylu generací rodičů a prarodičů současných žáků. Do školních 

projektů se zapojily stovky žáků a v jejich rámci vznikly tematické školské či městské 

výstavy (např. o normalizaci), projektové dny, knihy obsahující výstupy žáků atp. Školské 

projekty průběžně zaznamenávají regionální mediální ohlas.  
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 Pilotování výukových DVD 

Výuková DVD, která vznikají v průběhu projektu, jsou průběžně testována v hodinách 

dějepisu na třinácti školách. Učitelé zapojení do projektu využijí dodaný materiál při výuce, 

otestují tak jeho funkčnost a vypracují evaluační dotazníky, které poskytují zpětnou vazbu. 

Další školy jsou zapojeny prostřednictvím jednorázové vzorové hodiny, tedy jakési zkrácené 

instruktáže přímo na vybrané škole. 

 

 Webový portál pro výuku dějepisu v 21. století 

V roce 2014 budou spuštěny webové stránky projektu, které do budoucna nabídnou množství 

výukových materiálů a metodických podnětů pro výuku moderních dějin. Učitelé zde najdou 

náměty hodin, filmové a dokumentární vzdělávací klipy a jiné druhy pramenů. Učitelé i žáci 

se mohou sami podílet na tvorbě obsahu stránek a doplňovat je vlastními nápady a materiály, 

se kterými ve výuce pracují. Jedna ze sekcí bude věnována inspiracím pro projektové 

vyučování v dějepise. 

 

 Semináře pro učitele a regionální přednášky 

Učitelé mají možnost bezplatného vzdělávaní na našich seminářích (v Praze i v regionech). 

Na seminářích se seznamují s výukovými pomůckami a metodami, které mohou při své práci 

využít jako alternativu k tradičním postupům. Velká pozornost je věnována rozvíjení 

kompetencí pro práci s různými druhy médií. S modelovými hodinami pro žáky navštěvují 

naši lektoři i jednotlivé školy. V rámci projektu vznikne také metodická příručka k využívání 

moderních médií ve výuce dějepisu, která bude učitelům volně k dispozici.  

  

 Média a publicita 

O výstupech projektu D21 průběžně informujeme prostřednictvím tiskových konferencí a 

článků v médiích. Projekt byl prezentován jak ve „velkých“ médiích (ČT, MF Dnes, HN, Čro 

atd.), tak v regionálním tisku. Publikovány byly dále odborné články (Moderní vyučování, 

Paměť a dějiny aj.). Lektoři průběžně prezentují výsledky projektu na didaktických 

konferencích (nejen) v ČR. 
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