Metodické centrum geografie při Gymnáziu v České Lípě
Zápis z úvodního setkání učitelů ZŠ a SŠ
Termín setkání:
Místo setkání:

čtvrtek 28. listopadu 2013
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969

Program:
1) Prezentace účastníků
2) Přivítání účastníků a představení kontaktních osob metodického centra
3) Úvodní informace k projektu TechUP
(viz odkaz na stránkách gymnázia: http://www.gym-cl.cz/index.php/euprojekty/podpora-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani-v-libereckem-kraji )
4) Didaktika zeměpisu (nápady pro soutěže, motivaci, skupinovou práci, pracovní
listy, výměna zkušeností)
5) Přestávka - občerstvení
6) Informace ze Dne geografie UJEP Ústí nad Labem







Obyvatelstvo Česka po „Sčítání 2011“
Novinky z ekonomické geografie Česka
Geografická exkurze do východních Krušných hor
Hyde Park o kartografické produkci pro školy
Změny na mapách
Nové publikace v hospodářském zeměpisu

7) Shromáždění námětů, témat, požadavků pro příští setkání
8) Vyhodnocení setkání a předání osvědčení účastníkům
9) Individuální konzultace o možnosti využití nabídnutých aktivit také pro žáky
příslušné školy
Popis akce:
Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se uskutečnilo první setkání učitelů zaštítěné Metodickým
centrem geografie při Gymnáziu Česká Lípa. Zúčastnilo se ho celkem 14 učitelů ze 13 různých
škol (včetně pěti středních).
Na úvod ředitelka školy Mgr. Lenka Řebíčková představila přítomným projekt TechUp a roli
gymnázia v něm. Následující část bylo v režii Mgr. Hany Mrázové a Mgr. Jany Mlynářové
(vyučující zeměpisu na gymnáziu a zároveň kontaktní osoby vzniklého metodického centra).
Vyučující účastníkům vysvětlily, jak mohou učitelé zeměpisu metodické centrum využívat.
Jde zejména o to, aby činnost byla zajímavá a smysluplná. Za tímto účelem na závěr vyzvaly
ostatní, aby vybrali z nabídky o jaké aktivity by měli zájem a případně doplnili další náměty.
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Účastníci si kromě osvědčení o účasti na metodickém setkání také odnesli na památku
stylový suvenýr – kamínek s kresbou některého ze světadílů.

Účastníci setkání projevili největší zájem o tyto aktivity:
1) Testové úlohy, ukázky a tvorba úloh zeměpisná olympiáda (soutěže)
2) Využití PC v hodinách zeměpisu, Gis
3) Geografická exkurze
4) Přednáška Japonsko (oblékání kimon a časový obřad)
5) Přednáška – demografie Čína, Tři soutěsky
6) Přednáška – průmysl ČR (aktuální situace)
Přílohy:
1) Pozvánka na metodické setkání
2) Prezenční listina metodického setkání
3) Prezentace, pracovní listy a zeměpisné kvarteto (materiály určené účastníkům
setkání)
4) Vzor osvědčení předávané účastníkům setkání
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