
Workshop pro učitele geografie, aneb jak na vybrané aspekty 

výuky geografie na základních a středních školách 

 

  

 

Kdy: středa 5. 4. 2023, 9.30–13.30 hodin s jednou přestávkou 

registrace bude probíhat od 8.30 hodin 

Kde:  Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem, budova CPTO, Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad 

Labem (bude upřesněno přihlášeným účastníkům) 

Akce je určena pro učitele zeměpisu na základních a středních školách. Cíle workshopu vycházejí z jeho 

programu a jsou zaměřeny na aktuální didaktická témata (viz anotace). Snahou prezentujících bude 

vytvořit prostor pro diskuzi a vzájemnou inspiraci. 

Program workshopu: 

1. Geo4Tea: nová interaktivní aplikace pro učitele geografie (doc. Knecht, dr. Spurná): Cílem 

workshopu je představit funkce a možnosti využití nové interaktivní aplikace Geo4Tea, která 

je nástrojem pro zkvalitnění výuky geografie. Aplikace vám umožní pomocí jednoduché kalku-

lačky zjistit, na co se ve své výuce zaměřujete, a současně vám ukáže i to, co ve výuce geografie 

upozaďujete. Smyslem aplikace Geo4Tea je, aby výuka geografie byla zábavná pro žáky a sou-

časně aby byla v souladu s aktuálními trendy v odborné geografii. S naší aplikací vedeme křížo-

vou výpravu proti nudné výuce geografie. Workshop je vhodný pro všechny učitele geografie, 

i neaprobované.  Pokud chcete patřit do komunity angažovaných učitelů geografie, workshop 

je připraven právě pro vás. Počítače/tablety (nejlépe), příp. smartphone s sebou! 
 

2. Hodnocení žáků ve výuce geografie: jednoduše a prakticky (dr. Spurná): V současné době se 

hojně diskutuje o různých způsobech hodnocení žáků ve výuce geografie. Diskuse jsou někdy 

vyhrocené, často je možné setkat se s démonizováním některých způsobů hodnocení. Cílem 

workshopu je představit jednoduchý a současně propracovaný funkční systém hodnocení žáků 

ve výuce geografie, kdy nejnáročnějším krokem je samotné přijetí myšlenky hodnocení a jeho 

nastavení tak, aby plnilo účel. Na praktických příkladech si ukážeme, jaké mýty a problémy se 

v souvislosti s hodnocením žáků objevují. V ukázkách pracuji s analogií Occamovy břitvy, což 

znamená, že hodnocení by mělo být vždy jednoduché, srozumitelné a bez nadbytečných složi-

tostí. 

 

Forma: 

Jedná se o prezenční formu semináře. Účastníci dostanou certifikát o absolvování workshopů.   

Přihlašování: 

Prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře do 31. 3. 2023. 

 

Kontaktní osoba:  

Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.,  

petr.trahorsch@ujep.cz, tel.: +420 721 609 753  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDjfsIkWpihagRyE-lTn-OIw-OgnvW4tJujMpB3tuMPJvfmA/viewform?usp=sf_link
mailto:petr.trahorsch@ujep.cz

