
Oslovuje Tě problematika vzájemného učení učitelů v rámci tzv. učících se komunit 
a rád/a bys na příkladu vybrané komunity učitelů konkrétně postihl/a proces společné 
přípravy projektové lekce, její aplikace ve výuce a vyhodnocení?

V projektu Dějepis+ (zadavatel MŠMT) pokusně ověřujeme zavádění inovativně pojaté výuky dějepisu. Projekt 
funguje na principu sdílení zkušeností s výukou lekcí ve skupinkách dějepisářů. Lekce dodává tým didaktiků, který 
poskytuje též metodickou podporu.

CO MĚ ČEKÁ, KDYŽ SE ZAPOJÍM?

• Spojit se s jednou komunitou Dějepis+ (kontaktní osoba pro spojení podle regionálního nebo jiného klíče:  
Petr Sedlák – petr.sedlak@ustrcr.cz);

• metodou zúčastněného pozorování zkoumat vzájemné učení v komunitě po dobu cca dvou měsíců v průběhu 
2. pololetí roku 2023 (ideálně březen a duben);

• sledovat transformaci obsahu a cílů aktuální projektové lekce během projektového cyklu (příprava lekce jako prostor 
pro její adaptaci ze strany jednotlivých učitelů, záznam lekce po jejím odučení, společné vyhodnocení lekce);

• optimálně vést rozhovory s některými učiteli (případně zadat anketu), analyzovat výstupy žáků (pracovní listy) 
a postihnout související kontext výukových jednotek (kultura školy, ŠVP, komunikace na diskuzním fóru projektu 
Dějepis+ apod.).

CO MŮŽE USNADNIT MOJI PRÁCI?

• Není nutné dělat rozsáhlou rešerši – k dispozici je pro převzetí, ale i případnou adaptaci (rozšíření) úvodní text, 
který popisuje genezi vzájemného učení a učících se komunit v ČR, zasazení projektu Dějepisu+ do této geneze, 
jak projekt funguje;

• historická a didaktická analýza zkoumaných lekcí/témat je usnadněna existujícími metodikami a pracovními listy; 
je možné je zkonzultovat s autory lekcí;

• metodologické otázky bude možné konzultovat s garanty projektu Dějepis+, resp. s dalšími studenty a studentka-
mi, kteří se do výzkumu zapojí.

K ČEMU MŮŽE BÝT TAKOVÁ PRÁCE DOBRÁ? CO MI PŘINESE?

Tvoje práce nezapadne! Budeš jedním z prvních, kdo zpracují (jistě originálním způsobem) zkušenost s faktorem vzájem-
ného učení, které se jeví jako zcela rozhodující věc pro inovaci nejen dějepisné výuky. Plus získáš kontakt na komunity 
a učitele, s nimiž můžeš v budoucnu zlepšovat svoji výuku a reflektovat svůj profesní růst jako vyučující dějepisu!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Webové stránky projektu Dějepis+ — dejepisplus.npi.cz/
Představení badatelské výuky a historické gramotnosti — badatelskydejepis.fraus.cz/koncepce-badatelske-rady
Skupina D+ na Facebooku (aktuální sdílení a kontakt zájemců o vzájemné učení) — facebook.com/groups/dejepisplus

Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.
Lektor a regionální garant projektu Dějepis+

Ústavu pro studium totalitních režimů

Co lze vystopovat ze vzájemného 
učení v projektu Dějepis+?
Podklady pro výběr závěrečné práce


