
Medial gestützte 
historisch-politische 
Bildung in der bayerisch-
böhmischen Grenzregion

leden 2020 – prosinec 2022

Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj, 
bavorské příhraničí (okresy Amberg-
Sulzbach, Cham, Deggendorf, Freyung-
Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, 
Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, 
Regensburg, Schwandorf, Straubing-
Bogen, Tirschenreuth a statutární města 
Amberg, Passau, Regensburg, Straubing 
a Weiden in der Oberpfalz)
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Historie začíná u každého 
z nás. Kdo se zabývá společnou 
historií a nahlíží na dějinné 
události z různých perspektiv, 
přispívá k vzájemnému dialogu 
a porozumění mezi lidmi.

Pořádáme

 → blokové a celosemestrální semináře 
a exkurze pro studenty Západočeské 
univerzity a Univerzity Pasov

 → projektové dny pro žáky a studenty 
ZŠ a SŠ z příhraničního regionu

 → semináře pro pedagogy z ČR a SRN 
napříč všemi stupni vzdělávání
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Finanční podpora Projektoví partneři a finanční podpora

Koordinační centrum česko-německých 
výměn mládeže Tandem / www.tandem-org.cz
Tereza Vágnerová / vagnerova@tandem-org.cz 
(+420) 377 634 765

Vytváříme

 → multimediální materiály pro výuku 
regionální historie na webu projektu

 → digitální a tištěná mapa památných 
míst v česko-bavorském příhraničí

Projekt se zaměřuje na česko-
bavorskou regionální historii a mediální 
vzdělávání. Věnujeme se dvěma 
hlavním tématům: událostem spojeným 
s koncem 2. světové války a otevřením 
hranic v letech 1989/1990.



Mediální historicko-politické 
vzdělávání na památných 
místech v česko-bavorském 
příhraničí

w
w

w
.p

re
p

ni
se

na
hi

st
or

ii.
cz

přepni (se) 

na historii
denk.mal 

digital

Geschichte geht jede und jeden von 
uns an. Wer sich mit gemeinsamer 
Geschichte beschäftigt und historische 
Ereignisse aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet, trägt 
zum Dialog und zur Verständigung 
zwischen den Menschen bei.

Unsere Veranstaltungen

 → Seminare und Exkursionen für Studierende 
der Universität Passau und der 
Westböhmischen Universität in Pilsen

 → Projekttage für Schülerinnen und 
Schüler aus der Grenzregion

 → Fortbildungen für Lehrkräfte aller 
Schularten aus Bayern und Tschechien

Unsere Veröffentlichungen

 → Projektwebsite mit multimedialen 
Materialien für Unterricht und Lehre

 → Karte der Denkmäler in der 
bayerisch-böhmischen Grenzregion 
in digitaler und gedruckter Form
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Förderung Projektpartner und Förderer

Januar 2020 – Dezember 2022

Die Landkreise Amberg- 
Sulzbach, Cham, Deggendorf, Freyung-
Grafenau, Neustadt an der Waldnaab, 
Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, 
Straubing-Bogen, Tirschenreuth, die 
kreisfreien Städte Amberg, Passau, 
Regensburg, Straubing und Weiden in der 
Oberpfalz sowie die Bezirke Karlsbad, 
Pilsen und Südböhmen

Universität Passau
Professur für Didaktik der Geschichte
Judith M. Rösch / judith.roesch@uni-passau.de
und Miloslav Man / miloslav.man@uni-passau.de
Telefon: +49 (0) 851-509-2859
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Im Mittelpunkt unseres Interesses steht die 
Regionalgeschichte, die wir mit digitalen 
Medien neu vermitteln wollen. Dabei setzen 
wir uns thematisch mit Denkmälern für 
die Opfer des Nationalsozialismus und zur 
Grenzöffnung 1989/90 auseinander.

Plzeň

Passau


