KONFERENCE O KRAJINĚ
s hlavním tématem Krajina jako prostor
Termín: 22. – 24. března 2012
Místo konání: Zámek Křtiny

Program konference:
22. března 2012
13.30 – 14.30
14.30 – 15.00

Příjezd, ubytování
Úvod
přivítání, představení a organizační záležitosti konference

15.00 – 16.00

Krajina jako prostor - přednáška
Budeme si povídat o obyčejných věcech. O prostoru: Krajina nám
dává možnost zažít přirozený prostor z dob před jeho školskygeometrickou devastací. O dynamice: Nic z krajiny nemá patent na
původnost, krajina vzniká stále. O zákonech: krajina je řízena
jemnými zákonitostmi i drzou svévolí náhody, obojí funguje dobře.
O lidech a jiných živáčcích: přetváříme krajinu, ale ona nás také,
takže je líp mít ji rád.

16.00 – 16.45

Atlas krajiny České republiky z pohledu učitelů - přednáška
Atlas krajiny České republiky je nejvýznamnější kartografické dílo
poslední doby v ČR, které snese světové srovnání díky oceněním
uděleným v zahraničí. Obsahuje vice než 1100 map různých
měřítek pojednávajících o 7 základních tématech. Pro vzdělávací
účely se optimálně hodí zejména témata: Krajina a metody jejího
studia; přírodní krajina; Současná krajina; Krajina jako prostor pro
společnost. Nabízejí učitelům škol všech stupňů látku jak pro
frontální výuku, tak zejména pro individuální a skupinovou
samostatnou práci rozvíjející geografické myšlení.

16.45 – 17.30

17.30 - 18.30
18.30 – 20.00

Křtiny a okolí – přednáška
Představení místa a krajiny, kde se konference odehrává a možnost
a potenciál jeho využití pro terénní výuku.
Večeře

Krajina jako prostor
Panelová diskuze

20.15

Komentovaná prohlídka poutního kostela ve Křtinách
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23. března 2012
7.30 - 8.30
8.30 – 10.00

10.00 – 10.30
10.30 – 12.30

12.30 – 13.30
14.00 - 17.30

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Snídaně

Krajina za školou – představení projektu - workshop
Vzdělávací projekt Krajina za školou je založen na velmi
jednoduché metodě – děti hledají staré fotografie svého okolí a
sami pak pořizují fotografie téhož místa dnes. Vzniklé
fotodvojice pak srovnávají a snaží se proměnu vysvětlit. Co je
cílem? Vedle mnoha konkrétních dovedností, které se žáci při
práci mohou naučit, jde především o změnu jejich postoje k
místu, kde žijí. Přemýšlení o proměnách míst kolem sebe jim
může přinést nejen poznání ale spolu s tím i ochotu pro svou
obec něco udělat.
Přestávka
Paměť krajiny - workshop
Instruktážní seminář k výukovému programu na téma krajina,
vývoj vztahu člověka a krajiny, typy krajin, krajinné prvky,
zásahy člověka do krajiny, kořeny současných problémů
životního prostředí, zařazení tématu do výuky, představení
pomůcek a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Oběd

Terénní výuka v krajině v okolí Křtin – terénní výuka
Terénní výuka bude zaměřena prakticky na činnosti
v modelovém území, které se týkají venkovské krajiny. Jedná se
o samostatnou činnost, která bude zaměřena na terénní cvičení
pro základní školy a terénní cvičení pro střední školy. Obě
terénní cvičení budou využívat pro samostatnou činnost
orientaci v terénu pomocí map a stanic GPS. Pro řešení úkolů
bude využito tematických map, především geologická mapa – 1:
50 000, půdní mapa 1: 50 000, turistická mapa 1: 50 000,
základní mapa 1: 10 000 a letecký snímek dané lokality.
Večeře

Za příběhem krajiny – představení projektu
Požadavky člověka na to, co mu má krajina poskytnout, se v
průběhu historie měnily – spolu s nimi se měnily funkce a tvář
krajiny. V průběhu workshopu (dílny) si přestavíme různé
publikace a pomůcky Lipky zaměřující se výuku o krajině.
Zaměříme se na to, proč je důležité děti vzdělávat o tomto tématu
a jak v nich probudit zájem o dění nejen v jejich blízkém okolí.
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24. března 2012
7.30 – 8.30
8.30 – 10.00

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.30 – 12.30
12.30 – 15.00

Snídaně

Krajina nápadů
Výměna didaktických zkušeností při výuce krajiny napříč
předměty. Krajina jako mezipředmětové téma, krajina jako
námět na projektovou výuku, krajina v místně ukotveném
učení, krajina jako celoroční hra nebo krajina jako téma
středoškolské soutěže…
Přestávka
Závěr
zhodnocení konference, předání certifikátů, odjezd
Oběd
Výlet do jeskyně Výpustek
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