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Das neue Projekt der Universiät Passau 
und der Südböhmischen Universität in 
Budweis, finanziert durch das Interreg-IV-
A-Programm der Europäischen Union:  
 

REGION VERMITTELN  
ÜBER GRENZEN  

 
Im Rahmen des Projektes REGION 
VERMITTELN werden deutsch-tschechische 
Seminare und Fortbildungen für 
Geschichtslehrer und Lehramtsstudenten 
der Region Bayerischer Wald –  
Böhmerwald durchgeführt.  
 
In diesen Seminaren werden die 
Teilnehmer mit den Unterschieden der 
Bildungssysteme und Lehrpläne Bayerns 
und Tschechiens bekannt gemacht, damit 
sie einen Einblick in den Schul- und 
Studienalltag des Nachbarlands 
bekommen. REGION VERMITTELN soll den 
Lehrern und Lehramtsstudierenden 
geeignete Materialen in deutscher und 
tschechischer Sprache für 
grenzüberschreitenden regional 
orientierten Geschichtsunterricht vorstellen 
(u.a. die Internetseite 
www.onlinemodule.eu) und ihnen 
Anregungen und Hilfen zu deren 
didaktisch-methodischer Umsetzung 
geben.  
 
Zusätzlich werden sie über erfolgreiche 
deutsch-tschechische historische 
Unterrichts- und Schulprojekte informiert, 
ebenso wie über Institutionen, die sie bei 
der Organisation und Finanzierung solcher 
Projekte unterstützen können. Auf den 
Seminaren und Fortbildungen können die 
(angehenden) Lehrer Kontakte zu ihren 
Kollegen aus dem Nachbarland knüpfen, 
sich austauschen, Schulpartnerschaften 
anbahnen und gemeinsame 
Geschichtsprojekte planen.  
 
Projektleiter:  
Prof. für Didaktik der Geschichte,  
Prof. Dr. Andreas Michler 
andreas.michler@uni-passau.de 
 
Projektmitarbeiterin in Budweis: 
Dozentin für Didaktik der Geschichte, 
PhDr. Jana Zahradníková 
jzahradnikova@ff.jcu.cz  

Nový projekt Univerzity Pasov a Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích 
financovaný z programu Evropské unie 
Interreg-IV-A: 
 

JAK PŘIBLIŽOVAT REGION 
PŘES HRANICE 

 
V rámci projektu JAK PŘIBLIŽOVAT REGION 
PŘES HRANICE pořádáme česko-německá 
školení a vzdělávací semináře pro učitele 
dějepisu a studenty učitelství dějepisu z 
regionu Šumava – Bavorský les. 
 
 
Účastníci těchto seminářů se budou 
seznamovat s rozdíly ve školních 
systémech a učebních osnovách v 
Bavorsku a v Česku, aby tak získali 
představu o reálných podmínkách ve 
školství v sousední zemi. Projekt  
JAK PŘIBLIŽOVAT REGION PŘES HRANICE 
zprostředkovává učitelům a studentům 
dějepisu vhodné materiály pro přeshraniční 
a regionalně orientovanou výuku dějepisu 
v českém i v německém jazyce (např. 
internetové stránky 
www.onlinemodule.eu) a dává jim tipy, jak 
tyto materiály didakticko-metodicky uvést 
do praxe. 
 
 
 
Kromě toho získají informace o úspěšných 
česko-německých dějepisných školních a 
výukových projektech a zároveň i o 
organizacích, které mohou podpořit 
realizaci a financování podobných projektů. 
Na školeních a seminářích budou moci 
(budoucí) učitelé navázat kontakty s 
kolegy ze sousední země, vyměňovat si 
zkušenosti, připravovat školní partnerství a 
vytvářet společné dějepisné projekty. 
 
 
 
Vedoucí projektu:  
Profesor didaktiky dějepisu,  
Prof. Dr. Andreas Michler 
andreas.michler@uni-passau.de 
 
Spolupracovnice v Č. Budějovicích: 
Vyučující didaktiky dějepisu,  
PhDr. Jana Zahradníková 
jzahradnikova@ff.jcu.cz 


