
Paměť regionu a vytváření kulturního povědomí u dětí a žáků 

V rámci projektu budeme k tomuto tématu vytvářet a pilotně ověřovat 6 šestnáctihodinových 
modulových programů, které budou pilotovány na zapojených školách v rámci povinných nebo 
volitelných předmětů a na zapojených institucích (v archivu, muzeu, knihovně a T-Centru). Všechny 
programy budou moci být využívány ve společném vyučování v několika ročnících. Programy Paměť 
regionu T1, T2, T3 budou určeny pro talentované žáky zajímající se více o danou problematiku 
a umožní jim rozvoj dalších potřebných kompetencí. 

 

Anotace ke vzdělávacím programům: Paměť regionu 1, Paměť regionu 2, Paměť regionu 3 

Všechny programy spojuje společné téma, které je ve školních vzdělávacích programech zastoupeno 
jen velmi málo a v hodinách může být využito ke kulturní kultivaci dětí a žáků. Umožní vytvářet již 
v mateřské škole vztah ke svému bydlišti a blízkému regionu. Děti nejprve budou poznávat základní 
vytipovaná místa, kulturní instituce – knihovnu, muzeum, divadlo, poznají regionálně zaměřené 
pohádky, pověsti, zvyky a tradice. Následně se seznámí s významnými památkami a osobnostmi 
i kulturním děním. Program bude realizován především v hodinách českého jazyka, žáci se budou učit 
nejen komunikovat na dané téma, ale ho i společně a zajímavým způsobem zpracovávat. Může být 
využitelný také v hodinách vlastivědy a dějepisu. Od rozvoje řečových a předčtenářských kompetencí 
v mateřské škole získají žáci postupně kompetence k učení a řešení problémů. Budou rozvíjeny 
metody kritického myšlení i individuální potenciál žáků. Budou vedeni k tomu, aby se naučili 
spolupracovat. Základem bude skupinová práce a využívání digitálních technologií na jedné straně, 
ale současně budeme vhodnými metodami podporovat rozvoj kreativity a tvůrčího přístupu každého 
žáka. Volbou diferencovaných úkolů budeme identifikovat nadané žáky, kteří budou mít možnost 
rozvíjet své kompetence v navazujících programech – viz níže. Předpokládáme, že každý ze tří 
programů bude mít modulový charakter daný místem realizace, např. v knihovně, muzeu apod. 

 

Anotace ke vzdělávacím programům: Paměť regionu T1, Paměť regionu T2, Paměť regionu T3 

Navazující vzdělávací programy rozvíjejí vytipované talentované děti a žáky, kteří prokážou zájem 
a potřebné schopnosti k dalšímu rozvoji humanitních kompetencí. Půjde o individualizované 
programy, které se zaměří na další rozvoj komunikačních schopností a kritického myšlení a na rozvoj 
kompetencí potřebných k vědecké práci v humanitních oborech, k čemuž by měla přispět 
i spolupráce s archivem. Budou odstupňované podle složitosti řešených problémů i využívání 
digitálních technologií. Základem bude opět týmová práce a rozvoj iniciativy a kreativity dětí a žáků. 
Programy by měly podpořit tvůrčí přístup žáků a rozvíjet jejich ústní i písemný jazykový projev. Dle 
zájmu žáků budou zařazována obtížnější a specifická témata jako urbanonymie, židovství, 
toponomastika apod. Počítáme s tím, že konkrétní výstupy žáků by byly zveřejňovány v lokálním 
tisku, např. v časopise Rodáků a přátel Turnova a také v digitální podobě. 

Na základě podkladů z informační schůzky k projektu možných spolupracujících učitelů MŠ, ZŠ 
a lektorů T-Centra Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. zpracovala: 
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