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Školní systém v Bavorsku



Dějepis v učebních osnovách

• Zakotvení učebních osnov: Ve všech školách a třídách!
• Příklad: Učební plán PLUS Vlastivěda 1/2 (Učební plán pro základní školy, 1. a 2. 

stupeň):

„ Žáci...

• rozlišují mezi historickými událostmi a smyšlenými příběhy.
• Se ptají na historický obsah příběhů, legend, filmů a komiksů.“
_______________
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/1/hsu

https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/1/hsu


Dějepis na základních školách
1. a 2. stupně

• Na základní škole (1. stupeň: 1.-4. třída / 2. stupeň: 5.-9. třída):
kombinovaná výuka
• HSU (Vlastivěda): Výklad společenskovědních a přírodovědných témat
• GPG (Geografie, politika, dějiny)



Dějiny na reálných školách a 
gymnáziích

• Na reálné škole (6.-10. třída) a na gymnáziu (6.-12. třída): samostatný
předmět
• Počet hodin: nejméně dvě hodiny

(2 hodiny výuky dějepisu týdně za školní rok)



Výuka dějepisu dnes

• Základ: faktografické znalosti a chronologické porozumění, pochopení
konstruktivního charakteru dějin.

• V návaznosti na to: kompetence žáků
• Cíl: Využitelnost dějin pro orientaci v dnešní společnosti



Kompetenční modely
výuky dějepisu

• Podle PISA: Výuka dějepisu zaměřená na kompetence

• „Kompetence“:

„Kompetence je chápána jako doménově specifická (=oborově specifická) schopnost
řešit problémy, která vykazuje kreativní výkon.“
_______________
Hans-Jürgen Pandel: Wörterbuch Geschichtsdidaktik [Slovník didaktiky dějepisu ], s. 105 a násl.



Modely didaktické
kompetence v dějepise

• Vývoj různých kompetenčních modelů: zaměření na aplikaci znalostí
dějin

• Příklady:
• Kompetenční model dle Hans-Jürgena Pandela
• Model FUER
• Učební plánPLUS pro reálné školy / gymnázia
• atd.



Kompetenční modely ve
srovnání

Kompetenční model FUER Kompetenční model Učební plán



Způsoby výuky dějepisu

• Zaměření na kompetence

• Metodika:
• Aktivace žáků
• Práce se zdroji

• Hranice: Skutečné výukové situace
• Tlak na látku
• Časový tlak
• Motivace žáků



Způsoby výuky dějepisu

• Příklad: Dějiny a události (učebnice pro 7. ročník, gymnázia):













Odkazy k vyzkoušení: 
Digitální úkoly

Porovnání map:

https://juxtapose.knightlab.com/

Tvorba výukového plakátu:

https://www.thinglink.com/

https://juxtapose.knightlab.com/
https://www.thinglink.com/


Práce se zdroji

• Zdroje jako důležitý základ pro výuku dějepisu

• Teze: Poznání minulosti je omezeno zdroji!

• Při výuce dějepisu:
• Převaha textových zdrojů, např. listin
• Větší využívání vizuálních zdrojů, např. obrazů
• Zanedbávání hmotných zdrojů, např. mincí



Práce se znázorněními

• Znázornění = forma prezentace, která připravuje dějiny pro „dnešek“
• Výzkumná literatura
• Dětské knihy
• Mapy
• Statistiky atd.

• Rozlišování:
• věcně orientovaného znázornění: znázornění dějin, jak se mohly odehrávat
• fiktivního znázornění: znázornění možných fiktivních dějin



Práce se znázorněními

• Funkce znázornění:
• Orientace žáků: Co z něj mohou žáci získat?
• Manifestace kultury dějin: Jak se ve společnosti zachází s dějinami?



Rozmanité zdroje

• Různé přístupy k dějinám :
• Autorský text v učebnici
• Obrázkové, textové a faktografické zdroje: Komiksy, písničky, filmy, vysvětlující videa

atd.
• Přednášky očitých svědků
• Návštěva mimoškolních vzdělávacích zařízení

à Rozmanitá výuka dějepisu v Bavorsku



Otázky?

Děkujeme za pozornost!


