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Památky nás baví, edukační programy  

v oblasti péče o kulturní dědictví  
 



Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový 

nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (2012 – 2015) 

Projekt Národní a kulturní identita  

 Národní památkový ústav 

Hlavní řešitel 

Partneři 

 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 



 systematicky zkoumat a přímo na památkových objektech 

Národního památkového ústavu ověřovat způsoby, jak adekvátně 

zpřístupňovat a zprostředkovat památkové hodnoty a postupy 

široké škále cílových skupin 

ZÁMĚR 



ZAHRANIČNÍ INSPIRACE  

 Francie 



ZAHRANIČNÍ INSPIRACE  

 Anglie 



ZAHRANIČNÍ INSPIRACE  



REALIZACE  

 Regionální edukační centra 



EDUKAČNÍ CENTRUM TELČ  



REALIZACE   

 učíme se, poznáváme 

     



REALIZACE  



REALIZACE  

 Sdílíme zkušenosti,  

    informujeme 



VÝSTUPY PROJEKTU  

 putovní výstava  

    Památky nás baví 



VÝSTUPY PROJEKTU  

 Akreditovaný seminář pro pedagogy 

    Kulturní dědictví a vzdělávací aktivity 

 

 Klášter Zlatá Koruna 

 Státní hrad a zámek Bečov 

 Květná zahrada v Kroměříži 

 Státní hrad Lipnice 

 Důl Michal v Ostravě 

 Klášter Sázava 

 



VÝSTUPY PROJEKTU  

 mezinárodní konference 

    Edukace jako cesta 

    ke zkvalitňování péče  

    o kulturní dědictví 

 



VÝSTUPY PROJEKTU  

 interaktivní mapa 

    EMA: e-mapa edukačních programů na památkách 

 

http://mapa.pamatkynasbavi.cz/
http://mapa.pamatkynasbavi.cz/
http://mapa.pamatkynasbavi.cz/


VÝSTUPY PROJEKTU  

 metodiky 

    Památky nás baví 1. díl  

     

    Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky  

    1. stupně základních škol 

http://www.pamatkynasbavi.cz/images/telc/NPU-metodika-001.pdf


VÝSTUPY PROJEKTU  

 metodiky 

    Památky nás baví 2. díl  

     

    Předáváme péči o kulturní dědictví žákům  

    2. stupně základních škol a středoškolákům 



VÝSTUPY PROJEKTU  

 metodiky 

    Památky nás baví 3. díl  

     

    Potenciál kulturního dědictví pro vysokoškolské  

    a další vzdělávání pedagogů 



VÝSTUPY PROJEKTU  

 metodiky 

    Památky nás baví 4. díl  

     

    Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech   

    generací 



VÝSTUPY PROJEKTU  

 metodiky 

    Památky nás baví 5. díl  

     

    Objevujeme kulturní dědictví bez bariér 



VÝSTUPY PROJEKTU  

 web  

    pamatkynasbavi.cz 

http://www.pamatkynasbavi.cz/


EDUKAČNÍ DEVATERO 

 Na počátku je zážitek. 

 Čeho se člověk dotkne, na to nezapomene.  

 Pomoz mi, abych si na to přišel sám. 

 Co je dobré pro děti, je dobré i pro dospělé. (Opačně to však platí málokdy.) 

 Lidé chrání to, k čemu mají vztah. 

 Památky jsou místem, kde můžeme objevovat své příběhy. 

 Památky nejsou jen hrady a zámky. 

 Památky jsou příležitostí pro setkávání, učení, tvorbu a zábavu všech generací. 

 Proces je stejně důležitý jako výsledek. 



REALIZAČNÍ TÝM  



Projekt Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví je financován Ministerstvem kultury z programu Národní a kulturní identita (NAKI). 
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