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Cílem konference je nejen ohlédnutí za třemi lety realizace projektu, ale zejména vyvolání 
odborné diskuze o tom, jakým způsobem zařadit etnické či jiné „menšiny“ do výkladu dějepisu 
na základních a středních školách. Považujeme za potřebné vyhodnotit dosavadní změny v 
učebnicích i vzdělávacích projektech a analyzovat důvody, proč dějiny a kultura skupin, které jsou 
považovány za odlišné – i přes velký zájem – jen zřídka ovlivňují samotný výklad českých dějin 
jako takových. 

Je pro integraci „menšinových“ dějin nutné nejdříve rozbít hlavní a nezpochybňovaný proud 
výkladu, nebo je možné jej rozšiřovat a upravovat? Jaká rizika v sobě nese vzdělávání o lidech a 
skupinách, jež jsou kulturně rozmanité, jako o „menšinách“? 

Konference využije zkušenosti a výsledky projektu „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století“ a 
bude konfrontovat názory pedagogů, historiků a tvůrců učebnic. Její součástí bude 
prezentace výsledků projektu a diskuse o dalších vhodných krocích při zlepšování kvality 
vzdělávání o etnických a jiných „menšinách“. Zároveň představíme též připravovanou publikaci 
projektu. 

 

 

 

 

 



PÁTEK 6. PROSINCE 2013 

 

9.30 – 9.45 Zahájení konference – úvodní slovo, přivítání hostů 

9.45 – 10.15 
Michal Frankl: shrnutí projektu a představení publikace „Naši nebo 
cizí?“ 

10.15 – 11.15 

Prezentace projektů zabývajících se vzděláváním o menšinách 

Muzeum romské kultury: Michal Schuster 

Collegium Bohemicum: Blanka Mouralová, Jan Šícha 

Antikomplex: Ondřej Matějka 

Multikulturní centrum Praha: Romana Vylitová 

Centropa: Pavla Neuner (ŽMP) 

11.15 – 11.30 Přestávka na kávu 

11.30 – 12.30 

Panelová diskuse 

Orální historie, dějiny každodennosti a „menšinové“ dějiny ve 
vzdělávání 

Diskutují: Milan Hes, Jakub Mlynář, Pavel Mücke, Martin Šmok 

12.30 – 13.30 Oběd 

13.30 – 14.00 
Matěj Spurný: Česká společnost a „menšiny“ v českých zemích po 
druhé světové válce 

14.00 – 15.00 

Panelová diskuse 

Dějiny „menšin“ a národní příběh (konfrontace pohledů historiků a 
pedagogů) 

Diskutují: Kateřina Čapková, Kamil Činátl, Ines Koeltzsch, Josef 
Märc 

15.00 – 15.30 Přestávka na kávu 

15.30 – 16.00 Prezentace pilotních učitelů projektu 

16.00 – 17.00 Závěrečná diskuse 

17.30 – 18.30 
Komentovaná prohlídka výstavy Pravda a lež. Filmování v ghettu 
Terezín 1942-1945 (Eva Strusková, Národní filmový archiv) 

19.00 Neformální setkání (hotel Balkán) 

 

SOBOTA 7. PROSINCE 2013 

 

9.30. – 11.30 

Workshopy pedagogů pod vedením historiků a lektorů – práce ve 
skupinách 

·         Orální historie a dějiny „menšin“ 

·         Antisemitismus a anticiganismus 

11.30 – 13.00 Přestávka na oběd 

13.00 – 14.30 

Diskuse: 

·         Shrnutí zkušeností s projektem Naši nebo cizí? 

·         Jak změnit výklad českých dějin? 

14.30 – 15.00 Shrnutí konference (Michal Frankl) 

 

 


