
KA 04 – Spolupráce FF UJEP s Památníkem Terezín 
 
Během realizace projektu proběhly v Památníku Terezín praxe studentů celkem ve 2 
semestrech LS 2012/2013 a LS 2013/2014. 
 
V průběhu realizace projektu proběhly praxe studentů v Památníku Terezín, kde se seznámili 
s expozicemi Muzea ghetta, ukázkami průvodcovského výkladu v jednotlivých objektech 
(bývalá škola, modlitebna, mansarda, krematorium, kolumbárium, Magdeburská kasárna, 
hradby a další prostory města). Dále si zopakovali informace získané e-learningem, týkající se 
vzniku pevnosti Terezín, zřízení ghetta, dějinami ghetta, problematikou „osvobození“Terezína 
a dějinami Malé pevnosti jako věznice gestapa. Důležitou složkou bylo praktické seznámení 
s aktivitami Vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Studenti se aktivně zapojovali do 
problematiky vzdělávaní v Terezíně, mimo jiné tím, že vytvářeli feedback pro školní 
programy v Památníku Terezín. 

Výstup klíčové aktivity:  

Studenti se během praxe seznámili s činností Památníku Terezín (jak s dějinami ghetta, tak 
také dějinami Malé pevnosti) a takto budou své poznatky předávat i dále studentům na FF 
UJEP a ve své potencionální školní praxi. Dále pak získali základní přehled k tomu, aby 
mohli působit jako potencionální průvodci především pro školní návštěvy terezínského ghetta 
a dokázali zorganizovat optimální průběh žákovské exkurze v terezínském ghettu a zajistit 
jeho propojení s expozicemi Malé pevnosti, respektive objekty litoměřické podzemní továrny 
Richard. Studenti jsou také seznámení s rozmanitými možnostmi využití dějin Terezína 
během školní výuky jak na základní, tak na střední škole. 

Plánovaný další průběh: 

V budoucnu bude i nadále pokračovat spolupráce mezi FF UJEP a Památníkem Terezín. 
Studentům budou na přednáškách předávány poznatky studentů absolvujících praxe v 
Památníku Terezín a především tutorů, dozorujících veškeré vzdělávací aktivity. I nadále 
bude pokračovat výukový e-learningový program, který bude předáván dalším studentům FF 
UJEP. Počítá se i s rozšířením e-learningového výukového programu pro vybrané studenty 
historie na slovenských vysokých školách, především v souvislosti s rozšířením e-
learningového programu o lekci, která se bude týkat „zahraničních“ vězňů v ghettu Terezín se 
zvláštní pozorností na slovenské transporty do Terezína a osudy těchto transportovaných 
v kontextu dějin šoa. Prvořadá pozornost bude nadále věnována možnostem zkvalitňování 
školního vzdělávání o Terezíně a především v terezínských reáliích v těsné součinnosti 
s aktivitami Vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. 

 


