
Seminář pro učitele geografie

Nabízíme novou perspektivu

Ostrava, 30. dubna 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás srdečně na již 19. 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. 

Stejně jako v loňském roce nabízíme účast i studentům středních škol, pro které připravujeme mezi 

jinými i setkání s absolventy zahraničních pobytů v rámci Erasmu. Seznámí se tak s podmínkami, 

možnostmi, přínosy i úskalími studia v zahraničí.

Za kolektiv katedry

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje



Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

sekretariát tel: 597 092 300
http://prf.osu.cz/ksg/

http://projekty.osu.cz/zemepisnove/

Program semináře

Nabízíme novou perspektivu

Datum:  středa 30. dubna 2014

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

Poplatek:  zdarma

Časový harmonogram: 8:30  9:00   Prezentace účastníků

 9:00 – 9:20   Pozvánka na oslavy 60. výročí geografie

 9:30 – 11:00  Blok I

11:00 – 12:00  Občerstvení v aule

12:00 – 15:00  Blok II

15:00  Ukončení akce

Naše nabídka:

Blok I: Ázerbájdžán a Náhorní Karabach – RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D

�Jak se vládne zemi rozdělené na pestrou směsici etnik a klanů? Jak se dědí volená funkce 

prezidenta? Kudy a kam tečou peníze z těžby ropy? Neplatíte náhodou i vy azerského diktátora?

�Jak funguje mezinárodní monitoring voleb – na příkladu Ázerbájdžánu? Co udělat, když chcete 

být za každou cenu zvoleni, jak to zamaskovat, a jak lze podvod odhalit?

�Náhorní Karabach – jak se žije ve státě, který oficiálně neexistuje?

�Přednášející působil jako mezinárodní volební pozorovatel v Ázerbájdžánu a realizoval terénní 

výzkum v Náhorním Karabachu.

Islámisté & muslimové – RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D

�   Co je islám, politický islám, islámský fundamentalismus, islamismus a islámský radikalismus? Jak 

se liší tyto pojmu od islámu? Co to jsou za lidé, o kterých se hovoří v médiích?

�   Ve kterých státech je projevují tyto politicko-náboženské tendence, zasahují i do života 

Evropanů? A jen potřeba z nich mít vždy obavy?

Blok II: Praktické ukázky zařazení EVVO do výuky. Užitkové rostliny – 

RNDr. Mgr. Zdeňka  Chocholoušková, Ph.D

�Workshop seznámí učitele s méně známými druhy užitkových rostlin, u každé rostliny je 

zmiňována oblast původu, účinné látky, způsob použití, zařazení v botanickém systému, český i 

odborný název.

�Výklad je spojen s degustací exotického ovoce a zeleniny. Tato praktická zkušenost je 

nepřenosná a nelze nahradit jakoukoli jinou formou výuky.

Oceánie ve výuce ZŠ a SŠ – Mgr. Barbara Baarová

�   Ráj na zemi, nebo drancování přírodního bohatství?

�   Jak se žije na nejodlehlejších místech naší planety?

�   Je libo noni, monoi nebo Heivu?

�   Jsou Tahiťané stále přitažliví?

Přihláška na akci: 

Garant akce:  Prof. RNDr. Vladimír Baar, Csc.

–

Zájemci, prosíme, vyplňte přihlášku a pošlete do 17. dubna 2014 na e-mail: 

geografie@osu.cz
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