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Část 1: Úvod a základní teorie
O projektu
Cílem třetí fáze projektu GeoCapabilities je prozkoumat, jak může přístup GeoCapabilities
pomoci mladým lidem získat přístup k Powerful geographical knowledge. Zaměřuje se
přitom na téma migrace a podporuje učitele, aby při plánování, výuce a hodnocení hodin
vycházeli z geografické disciplíny, potřeb svých žáků a kreativních výukových strategií.
Projekt GeoCapabilities 2 se již dříve snažil aplikovat GeoCapabilities přístup na předmětovou disciplínu, a tím zvýšit přínos této disciplíny (geografie) pro vzdělávání mladých
lidí. Třetí fáze (GeoCapabilties 3) má za úkol rozšířil práci dokončenou ve druhé fázi
a zaměřit se na veřejné (státem financované) školy, které slouží mladým lidem žijícím
v méně příznivých sociálních a ekonomických podmínkách, což je často nejnáročnější
vzdělávací prostředí. Téma migrace bylo vybráno jako důležité geografické téma
v současnosti i v budoucnosti a také proto, že rezonuje s konceptem sociální spravedlností.

Co jsou GeoCapabilities?
Projekt GeoCapabiliites se zabývá geografickými znalostmi a dovednostmi a způsoby,
jakými může školní geografie přispět k rozvoji mladých lidí. Projekt spatřuje geografické
znalosti (powerful geographical knowledge) jako mocný vzdělávací nástroj. Zejména
pokud jsou do popředí postaveny potřeby studenta, které mu umožňují například účastnit se velkých debat, rozlišit pravdu od fikce, poznávat svůj svět v různých měřítkových
úrovních a otevírat reálné možnosti, jak žít.
Podle Národního centra pro výzkum geografického vzdělávání (NCRGE) jsou Powerful
geographical knowledge:
• Obsahové geografické znalosti, např. znalost a porozumění geografické terminologii
a věcným pojmům, jako je aluviální rovina, metropolitní oblast, terciérní sektor
hospodářství, jehličnatý les, geologický zlom, záplavová oblast, přírodní rizika atd.
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• konceptuální geografické znalosti, např. používání základních geografických pojmů, jako
jsou: poloha, místo, region, vzájemné propojení, prostorové vztahy atd., k přemýšlení
o lidech, místech a životním prostředí, od místní až po globální úroveň.
• procedurální geografické znalosti, například prostorová analýza pomocí GIS nebo jiné
geoprostorové technologie, navrhování geografického průzkumu a výzkumné studie,
sběr prostorových dat v terénu atd.
• Znalost se tedy skládá z “vědět, že” a “vědět jak”.
Projekt také vychází z typologie geografických PDK dle Alarica Maudea (2016).

Type 1. Znalosti, které studentům poskytují “nové způsoby myšlení o světě”.
Type 2. Znalosti, které žákům skýtají účinné způsoby analýzy, vysvětlování a porozumění.
Type 3. Znalosti, které dávají studentům určitou moc nad jejich vlastními znalostmi.
Type 4. Znalosti, které mladým lidem umožňují sledovat a účastnit se debat
o významných místních, národních a globálních otázkách.

Type 5. Znalosti světa

Obrázek 1 - Maudeova typologie PDK (Maude, 2016)

Sociální spravedlnost a GeoCapabilities
Amartya Sen a Martha Nussbaum se shodují, že dosažení sociálně spravedlivé společnosti
je složitější než například pouhé zvýšení hrubého domácího produktu na obyvatele (HDP).
Tvrdí, že některé země mohou mít relativně vysoký HDP na obyvatele, ale ne všichni jejich
občané budou žít ve stejném blahobytu či mít stejný přístup ke zdrojům, příležitostem
a životním zkušenostem, které by mohly učinit jejich život hodnotným.
Přístup GeoCapabilities se snaží lépe porozumět sociálním nerovnostem v rámci jednotlivých míst a mezi nimi. Nussbaum tvrdí, že „capability“ lze interpretovat jako „podstatnou vlastnost“. A ptá se, “co by měly země dělat, aby umožnily svým občanům žít důstojný
život ve společnosti?” Sen se sice zdráhá specifikovat nějaké univerzální capabilities, ale
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Nussbaum uvádí deset capabilities, které jsou podle ní zásadní pro to, aby lidé mohli žít
„důstojný život“, a které podporují rozvoj sociálně spravedlivější (i když ne nutně rovné)
společnosti.
Více informací najdete zde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_approach

Geografické výzvy – migrace
Učitelé mají při výuce o migraci různé cíle: připravit žáky na zkoušky a naučit je základy
zeměpisu, rozvíjet sense of place, pochopit společenskou diskusi a zpochybnit mylné
představy a zkreslení studentů.
Učitelé využívají různé zdroje. V Nizozemsku, Vlámsku a Francii se více používají učebnice,
učitelé v Česku a Spojeném království se více spoléhají na vlastní materiály. Učitelé mají
své osobní preference, které někdy vedou k rozdílným výsledkům: někteří učitelé se vyhýbají debatě a učí spíše odtažitě, jiní jdou cestou debaty. Vyučovací metoda často není
v učebních osnovách předepsána, ale je otázkou volby.
Učitelé poukazují na některé problémy při výuce
migrace:
• Potýkají se s velkými časovými omezeními kvůli předepsaným učebním osnovám, nedostatku vnímané svobody a někdy i tlaku školy na výkony;
• Abstraktní pojmy a myšlenky související s migrací jsou pro studenty obtížně pochopitelné a obtížně se s nimi ztotožňují, někdy i kvůli nedostatečné slovní zásobě;
• Učitelé jsou ve třídě konfrontováni s různými názory, někdy i s xenofobií, což může
zpochybnit jejich vlastní postoje a hodnoty;
• V učebnicích nebo jiných materiálech se objevují stereotypní představy o skupinách
migrantů a migrantských čtvrtích.

GeoCapabilities 3 je založen na třech klíčových
myšlenkách.
(i) Powerful disciplinary knowledge (PDK) se vytvářejí v akademických (univerzitních)
oborech, ale učitelé je znovu vytvářejí (a znovu konstruují) ve třídě (Young & Muller, 2010).
PDK mohou dětem umožnit přemýšlet, analyzovat a poznávat svět způsobem, který
jim každodenní znalosti neumožňují. Společným tématem (jak v rámci geografie, tak
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vzdělávání) je transformační potenciál PDK. To je zvláště důležité pro projekt
GeoCapabilities 3, v němž zkoumáme, do jaké míry lze transformativní potenciál PDK
realizovat ve náročných školních podmínkách.
(ii) “Kurikulum Budoucího scénáře č. 3” (F3) (Young & Muller, 2010) se zabývá tím, jak
PDK zapadá do pojetí kurikula. F3 zdůrazňuje sociálně realistický pohled na vědění, který
uznává význam oborových hranic a zároveň uznává, že veškeré vědění je konstruované
a sociálně podmíněné, což umožňuje, aby se vědění měnilo s tím, jak se mění obor.
Významné je, že v GeoCapabilities 3 podporujeme učitele při tvorbě kurikula dle zásad
F3. V praxi to znamená, že učitelům pomáháme získat přístup k nejnovějším výzkumům
a vývoji v akademické geografii (prostřednictvím rozhovorů s akademickými geografy)
a zároveň se snažíme propojit jejich výuku s potřebami žáků a společenskými problémy
doby.
(iii) “Tvorba kurikula” (CM) se zaměřuje na učitele jako tvůrce kurikula v měřítku
navrhování a realizace vyučovacích hodin. Proces tvorby kurikula v tomto rozsahu
vyžaduje, aby učitel měl jasné vzdělávací cíle a záměry a aby věnoval dostatečnou
pozornost zkušenostem žáků, předmětu, výběru učiva” (Lambert, 2009, s. 124).

Obrázek 2 - Tvorba geografického kurikula
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Část 2:
GeoCapabilities nástroje pro učitele
Soubor nástrojů GeoCapabilities 3 v krocích

Krok 1: Geografické myšlení

Obrázek 3 – GeoCapabilities nástroje

Akademická geografie
Může to být text, osoba, vysílání, které ale inspiruje ostatní a aktualizuje jejich osobní
geografické znalosti. Podrobnější soupis zdrojů týkajících se geografie migrace najdete na
webových stránkách projektu.
7 of 19

PDK – powerful disciplinary knowledge
Pojmy (místo, prostor, životní prostředí atd.), souvislosti (např. jedinečné události v místě)
a procedurální znalosti a dovednosti (např. geografický výzkum), které jsou odlišné od
geografických faktů a umožňují studentům propojit vlastní život se světem, myslet a vidět
novým způsobem. Maude (2016) rozdělil PDK do jednoduché kategorizace typů, kterou lze
využít při plánování rozvoje PDK a také při jejím hodnocení (obrázek 1 výše).
„Viněty“
„Viněta“ je krátký příklad PDK, který učitel obvykle napíše na základě jednoho přečteného/
viděného/poslechnutého inspirativního zdroje. Viněta je krátká (dva nebo tři odstavce,
případně jen několik odrážek), ale vystihuje podstatu geografického myšlení, tj. vystihuje
nahlížení na realitu prostřednictvím geografických konceptů. Součástí „viněty“ může být
obrazový materiál (např. graf, mapa, fotografie nebo tabulka). „Viněty“ je dobré sdílet
s kolegy jako formu vlastního profesního rozvoje. Šablona pro psaní viněty je k dispozici na
webových stránkách projektu.
Krok 2: Geografické myšlení
Plánování
Použijte tento praktický nástroj pro plánování výuky a následné hodnocení rozvoje
znalostí.

Klíčové pojmy

Specifické zeměpisné znalosti

Které geografické pojmy a myšlenky (PDK)
chcete žáky v této pracovní jednotce naučit ?

Která fakta hodláte s žáky v této vyučovací
jednotce využívat?

Proč jsou tyto pojmy v tomto kontextu
důležité?

Proč jsou tyto faktické znalosti v tomto
obsahu důležité?

Současný a budoucí význam

Strukturování a přístupnost

Jakou úroveň předchozích znalostí a porozumění podle vás žáci mají?

Jaké (problémové/badatelské) otázky
budou použity pro zarámování a strukturování obsahu lekce?

Jak významné pro budoucnost dětí je učení
se tomuto obsahu?

Obrázek 4 - Plánovací nástroj PDK

Jaké příklady, případové studie a kutikulární artefakty budou použity pro
zpřístupnění obsahu studentům?
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Přizpůsobený nástroj pro plánování PDK
Níže je uveden příklad, jak tento postup upravil jeden z učitelů v rámci projektu, který
vyučoval migraci s pojmem „domov“ v globalizovaném světě.
Klíčové pojmy

Specifické zeměpisné znalosti

1. Co znamená slovo domov?

1. Jaká fakta víte o migraci?

2. Co je to migrace?

2. Do jakých zemí se stěhují lidé z Anglie?

3. Jaký je rozdíl mezi imigrací a emigrací?

3. Proč si lidé v těchto zemích vytvářejí
domov?

Co to má společného se světem?
mimo třídu?

Jak se dozvíme více?

1. Je emigrace důležitým tématem?
2. Měli by mít lidé možnost mít domov
kdekoliv?

1. Jaké jsou podle vás spolehlivé nebo
důvěryhodné zdroje informací
o migraci?
2. Jaké jsou podle vás nespolehlivé nebo
ne-důvěryhodné zdroje informací
o migraci?

Obrázek 5 - Přizpůsobený plánovací nástroj PDK

Powerful pedagogies
Geografické znalosti mohou být pro mladé lidi velmi přínosné. Jak si však všichni učitelé
uvědomují, znalosti si žák osvojí (nebo vytvoří) pouze prostřednictvím dobré výuky.
To znamená volit takové vzdělávací strategie, které žáka zaujmou, propojí jeho dosavadní
znalosti a zkušenosti s daným tématem a umožní mu pochopit nové poznatky, aby si
prohloubil nebo rozšířil své znalosti, porozumění nebo zeměpisné dovednosti.
Margaret Roberts tvrdí, že bychom měli mluvit o „powerful pedagogies“ stejně jako
o „powerful knowledge“ (viz Roberts, 2014). V projektu GeoCapabilities je toto reflektováno prostřednictvím modelu tvorby učebních osnov, který zajišťuje rovnováhu mezi
obsahem předmětu, studenty a výběrem učiva. Učitelé pracující na projektu vyvinuli inovativní
pedagogické postupy, aby powerful knowledge zkoumané v jejich „vinětách“ o geografii
migrace mohly být transformovány do výuky ve třídě. Učitelé používali různé inovativní
strategie, ale společným rysem bylo použití dobře zvoleného, bohatého
a mnohovrstevnatého zdroje dat pro žáky (neboli kurikulárního artefaktu), kolem kterého
byla celá výuková strategie postavena.
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Krok 3 - Výuka lekcí
Krok 4 - Vyhodnocení
Vždy je nutné posoudit a zhodnotit, jak byly v hodinách rozvíjeny geografické koncepty,
souvislosti a procedurální znalosti a dovednosti. Vraťte se zpět ke své vinětě a zamyslete
se nad tím, do jaké míry a proč se vaše původní představy změnily. Upravený nástroj pro
plánování PDK (obrázek 5 výše) je dobrým způsobem, jak posoudit rozvoj znalostí žáků
a jak zhodnotit výuku.
Odpovědi studentů lze porovnat před a po výuce. Dalším účinným způsobem
hodnocení je použití studentských pojmových map. Hodnocení před/po (upravený nástroj
pro plánování PDK) lze kombinovat skupinovou diskusi s a pojmovým mapováním se studenty s využitím kartiček s klíčovými slovy, které usnadní diskusi.
Skupinová diskuse přibližně měsíc po ukončení výuky a použití upraveného plánovacího
nástroje způsobem „před a po“ umožňuje vyhodnotit dlouhodo-bější efekt učení. Pro
pojmové mapování lze použít společnou sadu pojmů s možností flexibilně přidávat další
pojmy (obrázek 6 níže). Studenti diskutují o pojmech, rozprostřou je na velký list a nakreslí
Migrace z venkova do měst

Domov

Bezpečnost

Zdroje

Peníze

Push faktory

Žadatel o azyl

Hranice

Freedom

Příspěvek

Přemístění

Občanství

Obrázek 6 - Příklady karet pro pojmovou mapu

spojovací čáry, vedle nichž jsou napsány jejich komentáře.
V části 3 (níže) jsou shrnuty případové studie (reflexivní příběhy) některých učitelů
zapojených do projektu. Ty ukazují cíle učitelů, jak jim přístup GeoCapabilities pomohl
a jakým problémům museli čelit.
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Část 3:
Případové studie učitelů v rámci projektu

Flora Dickinson - výuka dětí ve věku 11-12 let v Harlow, Anglie

Zdroj obrázku: Daily Mail

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2690347/Revealed-Where-5million-Brits-live-abroad-1-3million-Australia-four-emigrated-San-Marino.html

Mé vzdělávací cíle při výuce migrace se utvářely na semináři s akademickými geografy
a s ohledem na mé vlastní žáky. Chtěla jsem změnit pojetí migrace, která se vždy vztahuje
na Spojené království, a podívat se na emigraci ze Spojeného království pomocí identit
a nového pojetí “domova”, které může překračovat hranice států a týkat se stejně tak
vzájemných vztahů jako jednoho místa. Chtěla jsem, aby studenti získali PDK
a prozkoumali stereotypy a předsudky týkající se otázek spojených s migrací.
Vytvoření viněty bylo nezbytnou součástí tohoto procesu. Umožnilo mi kritičtější
a aktuálnější přístup k dílčímu tématu emigrace. Viněta také pomohla identifikovat
příležitosti k podpoře výuky a pomoci žákům činit podložená rozhodnutí o emigraci,
porozumět místům a lidem, kteří se v nich nacházejí nebo jsou s nimi spojeni. Mohla jsem
lépe předvídat otázky žáků a shromažďovat zdroje, které by podpořily porozumění
emigrace a domovu - dvěma poměrně složitým pojmům pro děti ve věku 11-12 let.

11 of 19

Při tvorbě učebních osnov jsem se řídila metodou pokusů a omylů. Výuka i hodnocení se
mění v závislosti na dynamice a schopnostech třídy. Mé cíle se po celou dobu neměnily,
ale výuka musela být upravována v závislosti na změnách ve školních hodinách a zapojení
žáků - bylo jasné, že GeoCapabilities neznamená univerzální přístup k tomu, jak učit PDK.
Žáci se museli aktivně zapojit do všech fází tvorby mého učebního plánu. Soustavné výzvy,
které se stále snažím překonat, jsou, že někteří studenti nedokázali myslet mimo své každodenní zeměpisné znalosti. Slabá gramotnost byla překážkou vyjádření názorů studentů
a toho, co se naučili. Proto bylo obtížné posoudit, nakolik prohloubení geografických pojmů týkajících se migrace souvisí s jejich nově vznikajícími PDK. Z některých písemných
prací a diskusí ve třídě bylo zřejmé, že studenti dokázali: vysvětlit různé motivace k migraci
(strach, potřeba, touha a volba); pochopit, jak si vytváříme domovy na různých místech;
a zabývat se tím, jak migrace může ovlivnit současný a budoucí svět.
Alice Cope učí 12-13leté studenty v Grimsby, Anglie
Alice se k projektu GeoCapabilities 3 připojila více než rok po jeho zahájení a v době pandemie Covid-19. Přitom výchozím bodem pro její úvahy o výuce o migraci byla akademická
geografie - jak její studium jako čerstvé absolventky univerzity, tak několik akademických
článků o nejnovějších trendech v teorii migrace, byly důležité pro její myšlení a plánování.
Alice se rozhodla použít pojem „mobilita“ jako optiku pro plánování výuky, která umožní
studentům kritičtější pochopení migrace. Jak říká ve své vinětě, „mobilita“podněcuje
studenty k analytické dekonstrukci geografických informací, aby se mohli plnohodnotněji
zapojit do debat nad současnými problémy. Podněcuje studenty k tomu, aby se nad migrací zamýšleli nejen z pozitivistické perspektivy, ale také z humanistické a konstruktivistické perspektivy, aby se dosáhlo komplexnějšího porozumění migraci.
Důležitým principem Alicina plánování bylo zajistit, aby migrace, o které se její studenti
učili, je seznámila s lidským rozměrem migrace a zpochybnila jejich mylné představy
o migračních procesech. Chtěla, aby pochopili „mnohostrannou“ povahu migrace
z hlediska toho, kdo migruje, jak lidé migrují, které faktory ovlivňují rozhodnutí migrantů
a také, jak fungují migrační sítě. Její viněta se ukázala být důležitým výchozím bodem pro
formulaci přístupu k výuce, na kterou se chtěla zaměřit při plánování.
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Na základě úvah o vinětě Alice vybrala vhodný artefakt do výuky v podobě mapy hlavních
migračních tras do Evropy. Do výuky pak začlenila řadu „účinných pedagogických postupů“, jako jsou analýza a kritika dat, zkoumání migrace v časovém a prostorovém měřítku
a studium příběhu konkrétního migranta. Technologie byly do výuky začleněny pomocí
ArcGIS a Gapminderu jako nástrojů geografické vizualizace, které studentům pomohly
tématu porozumět.
Co studenti říkali o svém učení? Z diskusí ve skupinách studentů vyplynulo, že studenti
dobře porozuměli klíčovým myšlenkám, o kterých se učili. Dokázali vyjádřit komplexní
důvody, proč lidé migrují, a také výzvy a příležitosti, kterým jednotlivci na své migrační
cestě čelí. Jak Alice zamýšlela, studenti chápali migraci více než jen jako jediný směr
cesty, ale jako lidskou cestu plnou náhod, příležitostí, rizik a nebezpečí. Přiznali, že některé
mylné představy, jako například že veškerá migrace je nelegální, byly zpochybněny a nyní
chápou migraci jako mnohem složitější proces. Příběh migrantů, který četli, v nich vyvolal
zvláštní odezvu - díky němu se pro ně teoretičtější představy o migraci staly velmi
reálnými.
Zdá se, že přístup GeoCapabilities
umožnil Alici začít pečlivě a informovaně přemýšlet o zeměpisu
v kurikulu a že to následně určilo
rámec jejího plánování a výuky.
Z hlediska sociální spravedlnosti
měli studenti možnost získat přístup
k PDK, a budovat tak své GeoCapabilities. Zdá se, že díky tomu lépe
porozuměli procesu migrace a vcítili
se do situace migrantů.
Hlavní migrační trasy do Evropy. Zdroj: International Centre for Migration Policy, 2015.
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Klaas Danhof - výuka studentů v Nizozemsku

Zdroj: https://twitter.com/elroottenhof/status/884500222193356800/photo/2

Jako učitel zeměpisu pracující v multikulturním prostředí jsem se vždy snažil najít
způsoby, jak do výuky zapojit osobní geografické poznatky studentů. Projekt
Geocapabilities zaměřený na migraci byl vítanou příležitostí, jak znovu promyslet různé
možnosti výuky. Často mluvíme o migraci, migračních čtvrtích či jiných kulturách. Jak ale
dát prostor vlastním zkušenostem a perspektivám studentů?
Jak můžeme přestat mluvit a místo toho naslouchat různým perspektivám a bohatým
zkušenostem, které jsou ve třídě k dispozici?
Učitelé zeměpisu, výzkumníci v oblasti migrace, školitelé učitelů a vysokoškolští učitelé
spojili své síly, aby přehodnotili naše dosavadní pohledy na teorii migrace v současném
geografickém kurikulu. Všichni jsme cítili nutnost dát prostor zkušenostem studentů
a začlenit osobní zeměpis žáků do kurikula. Klíčová slova v našem zkoumání se soustředila
na pojmy mnohovrstevnatosti identity, superdiverzity, migrační historie a konceptu
domova. Úkol byl navržen s cílem integrovat tyto klíčové pojmy s osobními geografiemi
studentů.
Bylo náročné najít artefakt, který by se týkal těchto pojmů a zároveň by reflektoval zájmy
studentů, vyvolal jejich pozornost a umožnil jim pochopit koncepční základ vzdělávací
aktivity.
Úspěšným výchozím bodem se stal obrázek, na němž je zobrazen slavný rapper Boef.
Všichni studenti znají Boefa a jeho poněkud rozporuplnou pověst. Na obrázku má Boef na
sobě fotbalový dres AZ Alkmaar. Proč? V následné živé diskusi ve třídě se zkoumala
Boefova cesta a identita. Narodil se v Paříži alžírským rodičům, přestěhoval se do
nizozemského Eindhovenu, pak do texaského Houstonu a nakonec do nizozemského
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Alkmaaru. Na základě jeho příběhu byli studenti vyzváni, aby prozkoumali své vlastní
kořeny nebo cesty.
Studenti se vrátili se zajímavými myšlenkami, novými poznatky a otevřenými úvahami
o migraci své rodiny a o svém pojetí domova.
„Domov je pro mě místo, kde se cítím bezpečně a šťastně. Někde, kde mám svobodu.
Nej-důležitější je, že jsou se mnou rodiče. A opravdu chci v budoucnu žít v Nizozemsku,
pracovat a najít si svou vlastní cestu.“
Celkově byla účast na projektu Geocapabilities pro mě zajímavou cestou. Vzdálit se od
učebních osnov a učebnic může být někdy náročné, ale zpravidla je to obohacující.
Kateřina Kadlecová - výuka na 2. stupni základní školy v Praze, Česko
Téma migrace je jednou z tradičních a pevných součástí mé výuky zeměpisu. Přesto je pro
mě i pro mé studenty vždy výzvou, a to kvůli jeho složitosti a v mnoha ohledech i citlivosti.
Projekt GeoCapabilities 3 přinesl do mého uvažování o výuce migrace nové vstupy přístup GeoCapabilities k plánování a hodnocení výuky a rozměr sociální spravedlnosti.
Výsledkem bylo, že jsem své hodiny koncipovala jako cestu studentů k tomu, aby se stali
sociálně spravedlivými občany. S učitelem jako jejich průvodcem na této cestě.
Společně se studenty jsme se zaměřili zejména na to, kde získat relevantní informace,
a rozvíjeli své schopnosti analyzovat podmínky vedoucí k sociální nerovnosti ve světě
(a v našem okolí) a rozvíjeli hodnoty sociální empatie.

Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vlora_(ship)#/media/File:Profughi_della_Vlora_in_banchina_a_Bari_8_agosto_1991.jpg
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Přístup GeoCapabilities (zejména úvahy o kurikulárních artefaktech a psaní vinět) mi
pomohl strukturovat myšlení o výuce migrace k sociální spravedlnosti. V tomto ohledu byl
skutečným přínosem workshop GeoCapabilities 3 v Paříži, zejména společné psaní vinět,
diskuse a sdílení nápadů s kolegy na mezinárodní úrovni. Podobný vliv na mou
výuku měla setkání s akademickými pracovníky v oblasti geografie migrace
a geografického vzdělávání.
Všechny tyto aspekty ovlivnily můj proces tvorby učebních plánů, jehož výsledkem jsou
čtyři lekce:
1. Jsme lidé z jedné Země - skutečné příklady migrace a příběhy migrantů a uprchlíků.
2. Informace, které jsou zajímavé - ale hlavně přesné - představení konkrétních způsobů,
jakými různá média informují o migraci a migrantech - role hoaxů a potřeba kritického
myšlení o mediálních sděleních a ověřování informací.
3. Lidská práva uprchlíků - výuka nejen ke znalostem, ale především k postojům.
4. Migrační toky ve světě - představení migrace jako přirozeného, nikdy nekončícího
a dlouhodobého procesu.
Ve svých hodinách jsem se snažila naučit žáky přemýšlet o různých tématech, diskutovat
o nich, správně argumentovat, používat relevantní zdroje informací a hodnotit je. To je
důležité nejen v hodinách zeměpisu, ale i v jejich budoucím životě.
Při hodnocení výuky lze konstatovat, že vyučovací proces byl efektivní. 65 % studentů
hodnotilo svůj posun ve znalostech nebo postojích k migraci pozitivně - někteří z nich si
prohloubili znalosti, jiní postoje. Většina se pak rozvinula jak ve znalostech, tak v postojích.
Dále mohu vyzdvihnout pozitivní povědomí žáků o důvěryhodných a nedůvěryhodných
zdrojích informací. Uvědomují si, že některá média situaci v oblasti migrace „nafukují“ a že
se na sociálních sítích šíří falešné zprávy a hoaxy.
Závěrem je třeba konstatovat, že je náročné změnit postoje a sociální vnímání žáků
a rozvíjet v nich sociální spravedlnost v několika vyučovacích hodinách. Je to běh na
dlouhou trať. Nejlepší by bylo pracovat se studenty delší dobu, aby byl výsledek znatelný
a hlavně pozitivní.
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Sabine Angèle - výuka na Collège Marcel
Pagnol, Vernouillet, nedaleko Paříže
Přístup založený na GeoCapabilities mi
pomohl zúžit a lépe zaměřit svou práci.
Podpořil zejména větší organizovanost,
systematičnost a užší spolupráci se
studenty.
Dříve jsem nevěděla, jak začít plánovat
výuku, jaké materiály vybrat a použít.
Tento přístup mi pomohl určit dovednosti,
na kterých je třeba pracovat, včetně
kartografického jazyka a porozumění
dokumentům. Studenti analyzovali
cestu různých migrantů na základě úryvků
z komiksu „Village Global““ a mapovali ji.
Zdroj: http://www.rfi.fr/europe/20150831-infographie-carteinteractive-principales-routes-migratoires-vers-europe

Začala jsem tím, že jsem přemýšlela o tom, jak studenti relativizují toky migrantů
v prostoru. Zjistila jsem, že se studenti setkávají se třemi typy obtíží:
1. určení fází cesty migrantů;
2. pochopení, že migrace probíhá po dlouhou dobu;
3. pochopit, že ne všechny migrace jsou vynucené.
Na začátku roku jsem narazila na potíže spojené s nedostatečnou samostatností studentů
při tvorbě map, a proto jsem se více zaměřila na metodiku tvorby migračních map.
Prostřednictvím tvorby mapy žáci lépe porozuměli konceptu migračních tras.
Přístup mi také umožnil vytvořit kurz více zaměřený na studenty. Studenti projevili zájem
o své úkoly, a to zejména díky využití kreslených obrázků jako zdrojů výuky. V rámci
hodnocení studenti zmapovali cestu Wassima a Mayi, syrského páru cestujícího do
Švédska. Ještě nikdy jsem neviděla, že by žáky hodnocení tak bavilo. Na projektu se mi
líbilo, že jsme reflektovali a vyměňovali si pojmy se studenty a ostatními učiteli.

17 of 19

Kevin Van de Moortele - učitel na střední odborné škole v Gentu, Belgie

Ve Vlámsku se migrace vyučuje v rámci učebních osnov zeměpisu v tématu „udržitelnost
a globální změny“, ale v důsledku reformy kurikula byl počet vyučovacích hodin věnovaných migraci snížen.
V souladu s Geocapabilities jsem chtěl využít základní znalosti k tomu, abych doplnil širší
kontext k černobílému příběhu, který se příliš často vypráví v médiích a tisku. Například
není pravda, že my v Evropě přijímáme „všechny uprchlíky“.
Příliš se soustředíme na tzv. pull faktory, ale každá migrace začíná push faktory
a často se příliš málo ví o beznadějné situaci jinde ve světě. Schopnost využít tyto znalosti
k přemýšlení o řešení problémů v zemi původu a v cílové zemi je pro mě jako učitele
zásadní.
Tato populační pyramida Kataru slouží jako artefakt. Přestože bude domovem příštího
mistrovství světa ve fotbale, o ekonomické migraci do této země a životních podmínkách
místních je známo jen málo.
Tento artefakt byl implementován do úloh zadaných v rámci online výuky s využitím
prostředí Google formulářů.
V prvním úkolu měli žáci nejprve formulovat hypotézu o příčině narušení demografické
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struktury v Kataru. Poté vybírali z nejčastěji formulovaných hypotéz ty, které byly zmíněny
v médiích. Předpokladem bylo ověřit pravdivost jejich hypotézy, pokud byla hypotéza
nesprávná, měli si to uvědomit z poskytnutých údajů.
Ve druhém formuláři Google (druhá lekce) jsou zkoumány některé push faktory pro Bangladéš, jednu z hlavních zemí původu migrantů do Kataru: věková struktura, nezaměstnanost mladých lidí, HDP, politická situace... Následoval stručný profil migrantů a mimo jiné
problematická situace s výstavbou fotbalových stadionů. Nakonec jsou zde také čtyři
krátké výpovědi migrantů z Kataru a Bangladéše.
Cílem bylo získat více znalostí o Kataru a migraci do této země a jejím rozsahu, lépe
porozumět životním podmínkám v Bangladéši a faktorům, které migraci podněcují, vcítit
se do migrantů a jejich současných životních podmínek.
Jak již bylo zmíněno, výuku nebylo možné realizovat běžným způsobem. Třídní diskuse, hledání podstaty migračních procesů apod. by byly potřebé k tomu, aby si studenti
uvědomili, jaké PDK znalosti žáci mají.
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