
 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zveme Vás srdečně na již 20. ročník semináře pro učitele 

geografie základních a středních škol. Toto setkání navazuje 

na přednášky a workshopy v rámci projektu „Zeměpis v nové 

perspektivě, aneb tudy cesta vede“. 

Využíváme našeho každoročního setkání k tomu, abychom Vás pozvali na vybraná témata z tohoto 

projektu, která můžete využít v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a příroda i Člověk a společnost.  

Seminář včetně občerstvení je tradičně zdarma. Účastníci získají osvědčení. Těšíme se na setkání 

s Vámi.  

 Za kolektiv katedry 

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje 

 

Ostrava, úterý 3. února 2015 



 

Datum:   úterý 3. února 2015 

Místo konání: Ostrava, Chittussiho 10, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 4. patro 

Poplatek: zdarma 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

  8.30 - 9.00 Prezence účastníků 

  9.00 - 11.30  Blok I 

 11.30 - 12.30 Občerstvení v aule 

 12.30 - 16.00 Blok II 

   Ukončení akce 

Naše nabídka: 

Blok I:  Moderní přístupy ve výuce zeměpisu, badatelsky orientovaná výuka ve fyzické geografii 

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. působí od roku 2007 na Katedře geografie Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborná asistentka. V rámci své pedagogické 
činnosti se zaměřuje především na didaktiku geografie a praktickou terénní výuku zeměpisu 
a krajinnou ekologii. Za posledních 5 let se podílela či stále podílí na min. 9 grantových projektech 
(např. Za změnou je učitel!, Kvalita nebo kvantita!, Elektronické environmentální vydavatelství, 
Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu, 
Mapování invazních druhů rostlin v Jihočeském kraji aj.). Od roku 2012 je členkou Ústřední komise 
Zeměpisné olympiády. Externě vyučuje na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. 

Blok II:  Geografie a aktivizační metody ve výuce digitálních domorodců  

 dr Malgorzata Pietrzak –  Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 

 Příklady využití mobilních technologií ve třídě, na výletě (WebQuest, e-portfolia, 
infografika, mikrovyučování 

 Využití internetových zdrojů, sociálních sítí, on-line kurzů 

 Kreativní myšlení – metoda šesti klobouků (Edward de Bono) 

 G. Burton a jeho poznatky ze studia médií 

 Badatelsky orientovaná výuka (Enquiry Based Learning)  

Ukrajinsko-ruský konflikt - prof. Vladimír Baar 

 Kořeny konfliktu 

 Regionální aspekty ukrajinské identity 

 Ukrajinské volby 

 Sankce vůči Rusku a jejich dopady 

Zájemci, prosíme, vyplňte přihlášku a zašlete ji do 30. ledna 2015 na email: geografie@osu.cz. 

Garant akce: prof. RNDr. V. Baar, CSc. 
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