Ostrava, středa 30. ledna 2019
Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční 24. ročník semináře pro
učitele geografie základních a středních škol. Součástí semináře
budou nejen přednášky našich odborníků, ale i ukázka Sandboxu
(SandyStation).
I v letošním roce Vám tedy nabízíme možnost vzdělání, rozšíření
obzorů, ale hlavně společenské setkání učitelů-geografů z celého
kraje. Účast je zdarma, získáte rovněž osvědčení.

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

Datum:

středa 30. ledna 2019

Místo konání:

Ostrava, Chittussiho 10, atrium, učebna M 427

Poplatek:

zdarma

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
7.20 – 7.55

Prezence účastníků - atrium, ukázka SandyStation (prvních 30 osob)

8.00 – 9.30

Přednáška „Formování mocenské triády – USA, RUSKO, ČÍNA“ (učebna M427)

9.30 – 10.00

Občerstvení v atriu, ukázka SandyStation (průběžně 30 osob)

10.00 – 11.10

Přednáška „De facto státy v postsovětském prostoru“ (M427)

11.10 – 11.30

Krátká přestávka na občerstvení v atriu, ukázka SandyStation (20 osob)

11.30 – 13.00

Seminář „Mapa jako nástroj rozvoje geografického myšlení ve výuce zeměpisu“
(M427)

13.00 – 14.00

Občerstvení, diskuse, ukázka SandyStation, zakončení akce - atrium

Zájemci, prosíme, vyplňte přihlášku a zašlete ji do 25. ledna 2019 na email: geografie@osu.cz.
Garant akce: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Organizátorka: Mgr. Barbara Baarová, barbara.baarova@osu.cz

„Formování mocenské triády – USA, RUSKO, ČÍNA“
S rozpadem bipolárního systému se zdálo, že svět směřuje
k unipolaritě s dominantním postavením USA. Ekonomické
úspěchy Číny a výrazné posílení Ruska ve vojenské oblasti
naznačují, že se formuje nový tripolární systém. Přednáška přinese
srovnání ekonomické a vojenské síly, politického vlivu těchto
velmocí a specifika jejich vnitřního uspořádání. V závěru budou
nastíněny perspektivy budoucnosti středoevropského prostoru
v tomto novém mocenském systému.
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Ostravská univerzita, Katedra
sociální geografie a regionálního
rozvoje

„De facto státy v postsovětském prostoru“

RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Ostravská univerzita, Katedra
sociální geografie a regionálního
rozvoje

De facto státy představují zajímavou anomálii v mezinárodním
systému suverénních států. Bez ohledu na to, jak dlouho a jak
efektivně jsou schopny kontrolovat své území a zabezpečovat
veřejné služby a bezpečnost svým občanům, nedaří se jim
dosáhnout širšího mezinárodního uznání. Čtyři ze šesti současně
existujících de facto států (Abcházie, Jižní Osetie, Náhorní
Karabach a Podněstří) se nacházejí v postsovětském prostoru
a vznikly následkem ozbrojených konfliktů v devadesátých letech
20. století. Obsahem této přednášky je poukázat na specifika
jejich vzniku, udržitelnosti a případného zániku. Pozornost bude
věnována rovněž důsledkům jejich existence na ekonomickou,
společenskou a bezpečnostní situaci v regionu. Pro lepší představu
o tom, co znamená pro obyvatele těchto entit život ve státě, který
pro většinu světa neexistuje, bude přednáška doplněna
fotografiemi z těchto regionů.

„Mapa jako nástroj rozvoje geografického myšlení ve výuce
zeměpisu“

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Univerzita Karlova, Centrum
geografického a
environmentálního vzdělávání

Cílem moderní výuky zeměpisu reflektující aktuální trendy
a proměny geografického vzdělávání v zemích s vyspělým
vzdělávacím systém je rozvoj žákova (geografického) myšlení.
Jedná se však o značně ambiciózní cíl, jehož naplnění v praxi je
velmi obtížným úkolem. Tento workshop si klade za cíl nastínit
možnosti rozvoje geografického myšlení studentů na základě
práce s mapou, tedy pro geografii základním (a specifickým)
zdrojem informací, který je na školách poměrně snadno
dostupným, a jehož potenciál ve vzdělávacím procesu není často
plně využíván. Obsahová náplň kurzu vychází z výsledků
dlouhodobých výzkumů věnovaných práci s mapou ve výuce
v rámci aktivit Centra geografického a environmentálního
vzdělávání, PřF UK. Na základě těchto výsledků a úzké spolupráce
s vyučujícími na základních a středních školách byl formulován
základní rámec práce s mapou ve výuce zeměpisu. Kromě
představení tohoto rámce je součástí workshopu také praktická
ukázka jeho aplikace do výuky. Dále pak budou představeny pro
výuku zásadní výsledky výzkumu v oblasti mapových dovedností
a diskutována rozdílná pojetí práce s mapou u učitelů zeměpisu.

„SandyStation – interaktivní pískoviště“ (ukázka pro 10
osob na 10 minut: dle pořadníku, číslo dostanete při
prezenci)

Ing. Radek Dušek, Ph.D.
Ostravská univerzita, Katedra
fyzické geografie a geoekologie

SandyStation je kombinací Kinectu, projektoru, počítače a písku,
vytváří inovativní nástroj pro výuku a vzdělávání, ale také
pro rozvoj tvořivosti a fantazie. Je možné volně vytvářet krajinu,
na trojrozměrném modelu demonstrovat princip vrstevnic,
sledovat vizualizace dynamických jevů jako je povrchový odtok,
vítr nebo lávový proud. Toto pískoviště je také známé pod
označením Sandbox.
https://www.youtube.com/watch?v=CE1B7tdGCw0
http://cs.sandystation.cz

